
 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NINH THỌ 

 

Số:       /KH-UBND   

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thọ, ngày   tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2021 

 
   

Thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày  26/01/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về hoạt động Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2021; 

Căn cứ Hướng dẫn số 213/HD-VHTT ngày 09/3/2021 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin thị xã Ninh Hòa về việc hướng dẫn thi đua thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và 

nhiệm vụ công tác năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 214/TB -VHTT ngày 09 tháng 3 năm 2021 của phòng 

Văn hóa và Thông tin thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức công tác thi đua thực hiện chỉ 

tiêu kế hoạch hoạt động Văn hoá - Thể thao - Du lịch - Gia đình và Đài truyền thanh 

năm 2021; 

Căn cứ theo điều kiện tình hình thực tế của địa phương, UBND xã Ninh Thọ 

xây dựng Kế hoạch hoạt động Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch năm 2021 cụ 

thể như sau:  

 

STT Nội dung thực hiện 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổng kinh 

phí 

Kinh phí 

ngân sách 

Kinh phí 

xã hội hoá 

I 
Công tác Văn hóa - 

Thông tin 
    

1 
Xây dựng Kế hoạch hoạt 

động ngành VHTT 
3.2021 - - - 

2 

Tổ chức văn nghệ độc lập 

hoặc Liên hoan tiếng hát 

hay toàn xã 

2021 10,000,000 5,000,000 5,000,000 

3 

Tham gia Liên hoan đội 

tuyên truyền lưu động thị 

xã Ninh Hòa năm 2021  

2021 14,000,000 14,000,000 - 

4 Kiểm tra văn hoá và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa. 
2021 3,000,000 3,000,000 - 



 

 

 

5 
Tham gia các hoạt động kỷ 

niệm ngày thành lập ngành 

VHTT 

8.2021 500,000 500,000 - 

6 Tham gia các lớp tập huấn 2021  -  -  -  

7 
Tuyên truyền các ngày lễ 

trong năm 2021 
2021 4.500.000 4.500.000 - 

8 Công tác Gia đình    - 

8.1 a. Xây dựng kế hoạch công 

tác Gia đình. 

2021 2,000,000 2,000,000 - 8.2 

b. Xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền hưởng ứng 

ngày Quốc tế hạnh phúc 

20/3 

8.3 c. Tổ chức kỷ niệm ngày 

Gia đình Việt Nam 28/6 

9 Công tác Du lịch     

 

Báo cáo theo yêu cầu cụ thể 

và các nhiệm vụ khác 

 

    

10 
Công tác Thông tin và 

Truyền thông 
2021    

10.1 

a. Tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật 

trong lĩnh vực thông tin và 

truyền thông  

b. Cử cán bộ phối hợp tham 

gia các cuộc kiểm tra, 

thanh tra về lĩnh vực Thông 

tin và Truyền thông. 

c. Chủ trì, phối hợp triển 

khai các nhiệm vụ tại Kế 

hoạch ứng dụng CNTT và 

phát triển chính quyền số 

thị xã năm 2021. Đồng 

thời, ban hành kế hoạch 

ứng dụng CNTT và phát 

triển chính quyền số năm 

2021 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

d. Tiếp tục thực hiện triển 

khai các tiêu chí của Bộ 

tiêu chí đánh giá mức độ 

Chính quyền điện tử cấp xã 

và báo cáo kết quả định kỳ. 

e. Chủ trì, phối hợp thực 

hiện đầy đủ các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực Thông tin và 

Truyền thông đảm bảo 

đúng quy định khi có yêu 

cầu của cơ quan chuyên 

môn   

10.2 

Triển khai tăng cường sử 

dụng các phần mềm dùng 

chung của tỉnh.  

a. Thường xuyên sử dụng 

thư điện tử công vụ, chứng 

thư số của cơ quan hoặc cá 

nhân. 

b. 100% văn bản hành 

chính trong danh mục do 

UBND tỉnh (quy định tại 

Điều 5 Quyết định số 

22/2017/QĐ-UBND tỉnh 

ngày 27/11/2017) được 

trao đổi, lưu trữ, xử lý dưới 

dạng văn bản điện tử. 

(thống kê trên phần mềm 

E-Office). 

c. 100% văn bản được gửi 

đi dưới dạng điện tử qua 

phần mềm Eoffice có 

chứng thực chữ ký số của 

lãnh đạo và chữ ký số của 

cơ quan, tổ chức. 

d. Đạt 100% chỉ tiêu hồ sơ 

tiếp nhận, giải quyết trực 

tuyến mức độ 3,4 của địa 

phương năm 2021. 

e. Trang thông tin điện tử 

xã đảm bảo đạt 80% trở lên 

2021    



 

 

 

mức độ hiện diện theo 

quyết định số 2392/QĐ-

BTTTT ngày 25/12/2017 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Cộng I  34.000.000 29,000,000 5,000,000 

II. Lĩnh vực TDTT     

A Tổ chức tại địa phương     

1.  Hội thao Mừng Đảng – 

Mừng Xuân  
2/2021 1.000.000 1.000.000 0 

2.  Giải kéo co 2/2021 1.000.000 1.000.000 0 

3.  Giải cờ tướng 2/2021 1.000.000 1.000.000 0 

4.  Giải Việt Dã 3/2021 1.000.000 1.000.000 0 

5.  Giải bóng chuyền phong trào 4/2021 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

6.  Giải bóng đá TN – NĐ   5/2021 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

7.  Giải bóng đá futsal nữ 6/2021 3.000.000 1.000.000 2.000.000 

8.  Giải bóng đá phong trào 
6/2021 6.000.000 2.000.000 4.000.000 

9.  Giải cầu lông  
6/2021 1.000.000 1.000.000 0 

Tổng  18.000.000 10.000.000 8.000.000 

B Tham gia giải cấp thị xã:        

1.  Bóng chuyền CB.UBND xã 
3/2021 1.000.000 1.000.000  

2.  Võ Taekwondo 
3/2021 1.000.000 1.000.000  

3.  Bóng đá TN - NĐ 
5/2021 1.500.000 1.000.000 500.000 

4.  
Cờ tướng cá nhân và đồng 

đội 5/2021 500.000 500.000  

5.  Việt dã 
6/2021 2.000.000 1.000.000 1.000.000 

6.  Bóng đá phong trào thị xã 
7/2021 5.000.000 2.000.000 3.000.000 

7.  Bóng đá cán bộ, CNVCLĐ 
7/2021 3.000.000 1.000.000 2.000.000 



 

 

 

8.  Cầu lông các nhóm tuổi 
8/2021 1.000.000 1.000.000  

9.  Bóng chuyền phong trào 
8/2021 4.000.000 2.000.000 2.000.000 

10.  Bóng bàn cán bộ, CNVCLĐ 
8/2021 500.000 500.000  

Tổng  19.500.000 11.000.000 8.500.000 

 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch 

năm 2021 của UBND xã Ninh Thọ năm 2021./. 

 

 
Nơi nhận:     

- Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã;                                           
-  Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Công Tân 
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