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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
Số: 111 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày

15 tháng 4

năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022
Để cụ thể hóa các nội dung của Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến
lược phát triển văn hóa đến năm 2030; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế
hoạch tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh, với những nội dung chính sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết
luận của Đảng về lĩnh vực văn hóa trong thời gian qua; tiếp tục quán triệt sâu sắc,
triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng, phát triển văn hóa, con người
Hà Tĩnh…
- Tạo diễn đàn để các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan quản lý văn hóa, các
nhà nghiên cứu văn hóa, các văn nghệ sĩ, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh
vực văn hóa… đối thoại, trao đổi, nhìn nhận và đánh giá về các vấn đề liên quan
đến thực trạng văn hóa, con người Hà Tĩnh trong giai đoạn vừa qua, đề xuất các
giải pháp nhằm tạo ra bước đột phá về văn hóa, thúc đẩy văn hóa Hà Tĩnh phát
triển bền vững trong thời gian tới.
- Tiếp tục củng cố và nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ,
đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự
nghiệp xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và bền
vững. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn
hóa, con người nhằm đưa Hà Tĩnh sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19.
2. Yêu cầu
- Đánh giá thực trạng văn hóa, con người Hà Tĩnh; nhận diện cơ hội và
thách thức đang đặt ra đối với việc phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh; xác
định các vấn đề “nóng”, “bức thiết” đang đặt ra cho phát triển văn hoá; đánh giá
các yếu tố tác động đến thể chế, công tác quản lý văn hóa và sự phát triển của văn
hóa, con người Hà Tĩnh; bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp đột phá về thể
chế, kiến tạo môi trường thúc đẩy văn hóa, con người Hà Tĩnh phát triển.
- Tổ chức Hội nghị đảm bảo mục đích, yêu cầu, trang trọng, thiết thực, tiết
kiệm và đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19; tác động tích cực đến xã hội và
đội ngũ các nhà văn hóa, văn nghệ sỹ cống hiến cho văn hóa Hà Tĩnh.
II. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
1. Thời gian: Dự kiến tổ chức cuối tháng 4 năm 2022.
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2. Hình thức: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh: 01 điểm cầu chính tổ chức tại
Hội trường lớn UBND tỉnh và điểm cầu tại 13 huyện, thành phố, thị xã.
3. Chủ trì, điều hành Hội nghị:
- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Hà Tĩnh.
- Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy;
- Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Thành phần tham dự
- Điểm cầu ở tỉnh:
+ Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
+ Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh;
+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
+ Các nhà nghiên cứu văn hóa trong tỉnh, đại diện văn nghệ sĩ, trí thức,
nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn.
+ Phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú
trên địa bàn dự và đưa tin.
- Điểm cầu tại các huyện, thành phố, thị xã:
+ Các đồng chí Thường trực thành ủy, các huyện ủy, thị ủy;
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành các huyện, thành, thị ủy;
+ Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành cấp huyện và tương đương;
+ Lãnh đạo Phòng Văn hóa, Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
các huyện, thành phố, thị xã.
+ Chủ tịch UBND, cán bộ phụ trách Văn hóa các xã, phường, thị trấn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý dự thảo Báo cáo, nội
dung Hội nghị; duyệt Chương trình Hội nghị; thẩm định nội dung các tham luận.
- Thẩm định, hoàn thiện bài phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị của
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và bài phát biểu khai mạc Hội nghị.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên
địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về Hội nghị.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận xã hội. Chỉ đạo tăng cường đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Chủ trì tham mưu thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên
Ban Tổ chức Hội nghị.
- Xây dựng và hoàn thiện báo cáo (đã được giao tại Văn bản số
585/UBND-VX ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh).

3

- Trên cơ sở nội dung của báo cáo, chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự truyền hình để phát tại Hội nghị (thay trình
bày báo cáo).
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thống nhất nội dung,
chương trình Hội nghị; các tham luận phát biểu tại Hội nghị; lựa chọn, xét duyệt,
thống nhất đặt hàng tham luận để tổng hợp và in kỷ yếu phục vụ Hội nghị.
- Dự thảo bài phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị của đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy và bài phát biểu khai mạc Hội nghị gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm
định hoàn thiện.
- Chịu trách nhiệm về nội dung, báo cáo, tài liệu và các điều kiện liên quan
phục vụ Hội nghị.
- Chủ trì tham mưu danh sách khách mời; in và gửi giấy mời đại biểu tham
dự Hội nghị; liên hệ, khâu nối, cập nhật và nắm thông tin đại biểu Trung ương để
báo cáo Ban tổ chức Hội nghị.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Viễn thông Hà
Tĩnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chuẩn bị các điều kiện liên
quan để tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến.
- Cung cấp file tài liệu cho các điểm cầu tại các huyện, thành phố, thị xã.
- Chủ trì đón tiếp, bố trí ăn nghỉ cho đại biểu Trung ương (nếu có).
- Tổng hợp và dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị tham mưu, đề xuất Ủy ban
nhân dân tỉnh.
3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền các hoạt động tại
Hội nghị. Hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền,
thông tin về Hội nghị.
4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét,
tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy
định.
5. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu
trách nhiệm đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 tại điểm cầu
của tỉnh. .
6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường số lượng tin, phóng
sự chuyên đề phản ánh đời sống văn hóa toàn tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền trước,
trong và sau Hội nghị. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng phóng
sự truyền hình phục vụ Hội nghị (thay trình bày báo cáo).
7. Báo Hà Tĩnh: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời
lượng tin, bài thông tin về các hoạt động trước và sau Hội nghị.
8. Viễn thông Hà Tĩnh: Chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh đảm bảo đường truyền phục vụ Hội nghị trực tuyến.
9. Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn điện phục
vụ Hội nghị trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
chuẩn bị phương án dự phòng tại điểm cầu cấp tỉnh.
10. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch soát xét các nội dung đảm bảo phục vụ Hội nghị; căn cứ đề xuất
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của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, xử lý các nội dung bổ sung để tổ chức Hội nghị.
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:
- Chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Viễn
thông Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện liên quan
và tổ chức Hội nghị điểm cầu trực tuyến tại cấp mình theo đúng kế hoạch này.
- Phối hợp, liên hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy file tài liệu để
in và phát cho đại biểu.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022. Yêu
cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện đảm bảo mục đích,
yêu cầu của Kế hoạch./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương được
phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Châu

