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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Côn Đảo, ngày         tháng 01 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối Văn hóa - Xã hội và Du lịch 

và triển khai phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác năm 2019 

 

Nhằm đánh giá, phát huy những kết quả đạt được, chỉ ra khuyết điểm, hạn 

chế năm 2018 và đề ra phương hướng, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2019, 

UBND huyện Côn Đảo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối Văn 

hóa - Xã hội và Du lịch trong năm 2018 huyện Côn Đảo và triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực Văn hóa, xã hội và du lịch để xác định phương hướng, nhiệm vụ và các 

giải pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. 

- Trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng 

mắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ; từ đó có giải pháp khắc phục trong thực 

hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội và du lịch năm 2018 nhằm đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu văn hóa – xã hội và du lịch năm 2019. 

- Kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên dương những tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2019. 

2. Yêu cầu: Hội nghị Tổng kết Khối Văn hóa - Xã hội và Du lịch huyện Côn 

Đảo năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 phải đảm 

bảo tiết kiệm, đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và thiết 

thực về nội dung thực hiện. 

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần 

- Thời gian: dự kiến trong tháng 02/2019 

- Địa điểm: tại Hội trƣờng UBND huyện (số 28, đường Tôn Đức Thắng, 

huyện Côn Đảo). 

- Thành phần: Đại diện Thường trực Huyện ủy; TTr. HĐND, UBND 

huyện; đại diện TTr. UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện Ban Pháp chế, Ban Kinh 

tế - Xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện; các đơn vị thuộc tỉnh, Trung ương đóng trên 

địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn 

huyện; Trưởng hoặc Phó Trưởng 10 khu dân cư huyện. 

2. Chƣơng trình Hội nghị  
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2.1. Chương trình văn nghệ chào mừng; 

2.2. Tuyên bố l  do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình hội nghị; 

2.3. Báo cáo tóm tắt tổng kết quả hoạt động Khối Văn hóa - Xã hội và Du 

lịch huyện Côn Đảo năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 

2019 (báo cáo bằng hình thức phóng sự tài liệu). 

2.4. Báo cáo tham luận về “Thực trạng và giải pháp để duy trì, nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn huyện” 

2.5. Báo cáo tham luận về “Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa trong 

hoạt động bảo tồn khu di tích lịch sử Côn Đảo” 

2.6. Báo cáo tham luận về “Đa dạng hóa hình thức thông tin, truyền thông 

trên sóng truyền thanh, truyền hình huyện” 

2.7. Hội nghị thảo luận, đóng góp   kiến; 

2.8. Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

(Khối Văn hóa - Xã hội và Du lịch) năm 2018; 

2.9. Phát biểu của lãnh đạo UBND huyện; 

2.10. Tiếp thu ý kiến lãnh đạo UBND huyện; 

2.11. Kết thúc hội nghị. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Khối văn hóa - Xã hội và Du 

lịch năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp báo cáo 

tổng kết Khối Văn hóa - Xã hội và Du lịch huyện Côn Đảo năm 2018; triển khai 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Phối hợp Đài Truyền thanh – Truyền hình 

thực hiện báo cáo tại Hội nghị bằng hình thức báo cáo qua trình chiếu phóng sự tài 

liệu; thẩm định và tổng hợp các bài tham luận, đóng cuốn tài liệu phục vụ Hội nghị 

trƣớc ngày 15/02/2019 kèm thư mời cho lãnh đạo huyện. 

- Phối hợp Phòng Nội vụ Lao động Thương binh và Xã hội lập danh sách đề 

nghị UBND huyện khen thưởng các tập thể trong Khối có thành tích xuất sắc trong 

năm 2018 (02 tập thể). 

- Thay mặt Khối điều hành nội dung thảo luận, đóng góp   kiến của Hội 

nghị; tiếp thu   kiến chỉ đạo của UBND huyện. 

- Chủ trì, tổng hợp dự trù kinh phí tổ chức hội nghị trình UBND huyện phê 

duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị bài phát 

biểu cho lãnh đạo UBND huyện. 
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2. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện   

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị Hội trường, nước uống, 

phục vụ hội nghị; phát hành thư mời tham dự Hội nghị theo thành phần tại mục 1, 

phần II của kế hoạch này. 

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chuẩn bị bài phát biểu cho 

lãnh đạo UBND huyện. 

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu UBND huyện cấp bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị trên cơ sở 

đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin. 

4. Giao Phòng Nội vụ - Lao động - Thƣơng binh và Xã hội huyện 

- Tham mưu UBND huyện xét khen thưởng cho các tập thể Khối Văn hóa - 

Xã hội và Du lịch huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Văn hóa - 

Xã hội và Du lịch để biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị, gửi về Phòng Văn hóa 

và Thông tin trƣớc ngày 14/02/2019 để tổng hợp, đóng cuốn tài liệu Hội nghị.  

- Chủ trì công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

5. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chuẩn bị báo cáo tham luận về “Thực trạng và giải pháp để duy trì, nâng 

cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn huyện” gửi Phòng 

Văn hóa và Thông tin trƣớc ngày 31/01/2019. 

6. Giao Ban Quản lý di tích Côn Đảo 

Chuẩn bị báo cáo tham luận về “Nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa 

trong hoạt đồng bảo tồn khu di tích lịch sử Côn Đảo”, gửi Phòng Văn hóa và 

Thông tin trƣớc ngày 31/01/2019. 

7. Giao Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

- Chuẩn bị báo cáo tham luận về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, 

tuyên truyền trên sóng truyền thanh, truyền hình huyện”, gửi Phòng Văn hóa và 

Thông tin trƣớc ngày 31/01/2019. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Văn hóa - Xã hội và Du 

lịch huyện tổng hợp tư liệu, hình ảnh về các sự kiện, thành tích tiêu biểu Khối Văn 

hóa - Xã hội và Du lịch huyện năm 2018 để thực hiện phóng sự tài liệu báo cáo tại 

Hội nghị (thời lượng tối thiểu 20 phút, tối đa 30 phút), hoàn thành trước ngày 

14/02/2019. 

- Chuẩn bị máy chiếu, cử người phục vụ trình chiếu tại Hội nghị. 

- Cử phóng viên đưa tin, bài về Hội nghị. 

8. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện  

- Dẫn chương trình Hội nghị; 

- Chuẩn bị âm thanh, trang trí hội trường bảng tiêu đề:  
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HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT KHỐI VĂN HÓA - XÃ HỘI VÀ DU LỊCH 

VÀ TRIỂN KHAI PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 

                                                Côn Đảo, ngày     tháng 02 năm 2019 

- Chuẩn bị ít nhất 03 tiết mục văn nghệ phục vụ Hội nghị. 

9. Các cơ quan, đơn vị thuộc Khối Văn hóa - Xã hội và Du lịch huyện 

- Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2018 của cơ quan, đơn vị, ngành mình phụ 

trách và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 gửi về Phòng Văn hóa và 

Thông tin (gửi kèm file word về địa chỉ email: phongvhttcondao@gmail.com) 

trƣớc 10 giờ 00 phút ngày 31/01/2019 để tổng hợp báo cáo khối tại Hội nghị.  

- Chuẩn bị   kiến, phản biện để phát biểu tại Hội nghị. 

- Phối hợp cung cấp hình ảnh, tư liệu về sự kiện, thàch tích tiêu biểu đơn vị 

cho Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tổng hợp trình chiếu tại Hội nghị (khi 

có yêu cầu). 

- Lập dự trù kinh phí (nếu có) gửi Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 

31/01/2019 để tổng hợp. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối Văn hóa - Xã hội và 

Du lịch năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung 

nêu trong kế hoạch này./.   

 

Nơi nhận:                                                                                         KT.CHỦ TỊCH  

- TTr.HU; TTr.HĐND huyện (b/c);                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Khối; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (mục III); 

- Cổng thông tin điện tử UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT.
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CHƢƠNG TRÌNH CHI TIẾT 
Hội nghị Tổng kết Khối Văn hóa – Xã hội và Du lịch  

huyện Côn Đảo năm 2018; triển khai phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác năm 2019 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /01/2019 của UBND huyện) 

 

STT Nội dung Ngƣời thực hiện 

1 Đón tiếp đại biểu  

2 Chương trình văn nghệ 
Trung tâm Văn hóa Thông tin – 

Thể thao 

3 
Tuyên bố l  do, giới thiệu đại biểu, 

thông qua chương trình Hội nghị 

Trung tâm Văn hóa Thông tin – 

Thể thao huyện 

4 

Báo cáo tóm tắt tổng kết Khối Văn hóa 

– Xã hội và Du lịch, triển khai phương 

hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 

Đài Truyền thanh – Truyền hình 

huyện (Trình chiếu) 

5 

Báo cáo tham luận về “Thực trạng và 

giải pháp để duy trì, nâng cao chất 

lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ 

trên địa bàn huyện” 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

6 

Báo cáo tham luận về “Nâng cao hiệu 

quả công tác xã hội hóa trong hoạt 

đồng bảo tồn khu di tích lịch sử Côn 

Đảo” 

Ban quản l  Di tích Côn Đảo 

7 

Báo cáo tham luận về “Đa dạng hóa 

hình thức thông tin, truyền thông trên 

sóng truyền thanh, truyền hình huyện” 

Đài Truyền thanh – Truyền hình 

8 Hội nghị thảo luận, đóng góp   kiến Phòng Văn hóa và Thông tin 

9 

Công bố quyết định khen thưởng các 

tập thể có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ thuộc Khối Văn 

hóa - Xã hội và Du lịch năm 2018 

Phòng Nội vụ - Lao động – 

Thương binh và Xã hội 

10 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Lãnh đạo UBND huyện 

11 Tiếp thu   kiến chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin 

12 Bế mạc Hội nghị 
Trung tâm Văn hóa Thông tin - 

Thể thao 

 

Administrator
Typewriter
27

Administrator
Typewriter
28


		2019-01-28T08:57:40+0000
	Not specified
	Bkav eGov sign


		2019-01-28T08:59:01+0000
	Not specified
	Bkav eGov sign




