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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện
chủ đề năm 2022 về phát triển văn hóa, giáo dục
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/Th.U ngày 30/12/2021 của Ban chấp hành
Đảng bộ thành phố về phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Hà Tĩnh đáp ứng
yêu cầu đổi mới và hội nhập đến năm 2025 và những năm tiếp theo; thực hiện
chủ đề năm 2022 của Thành phố, UBND xây dựng kế hoạch tổ chức Hội Nghị
triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 về phát triển văn hóa, giáo dục như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính
quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn về vị
trí, vai trò của văn hóa, giáo dục trong sự nghiệp phát triển của địa phương.
- Xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục xứng tầm với sự phát triển của
địa phương trong giai đoạn mới. Khôi phục, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử;
Nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
- Hội nghị được tổ chức một cách trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo công tác
phòng, chống Covid-19. Các ý kiến phát biểu đảm bảo chất lượng, có trọng tâm,
trọng điểm.
II. NỘI DUNG
1. Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 29/4/2022
2. Địa điểm: Hội trường UBND phường Bắc Hà
3. Thành phần tham dự:
- Đại biểu thành phố:
+ Đại diện Đoàn công tác của BTV Thành ủy phụ trách phường Bắc Hà;
+ Đại diện lãnh đạo UBND thành phố;
+ Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng VHTT thành phố;
+ Đại diện Trung tâm VHTT thành phố (đến dự và đưa tin);
- Đại biểu phường:
+ Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ;
+ Trưởng các đoàn thể;
+ Chủ tịch Hội Cựu giáo chức, Hội khuyến học;
+ Công chức chuyên môn;
+ Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm;
- Đại biểu các nhà trường:
+ BGH trường mầm non Bắc Hà, tiểu học Bắc Hà;
- Đại biểu tổ dân phố:
+ Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận;
+ Tổ trưởng tổ dân phố.
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4. Nội dung chương trình:
- Ổn định tổ chức, thông qua chương trình;
- Khai mạc, giới thiệu đại biểu;
- Thông qua báo cáo, kế hoạch triển khai nội dung chủ đề năm 2022 về
phát triển văn hóa, giáo dục;
- Thảo luận;
- Phát biểu của đại biểu cấp trên; Thường trực Đảng ủy;
- Kết luận, bế mạc Hội nghị.
5. Chủ trì Hội nghị;
- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đảng uỷ phường
- Đồng chí Nguyễn Đức Hải - CT UBND phường
III. PHÂN CÔNG THAM LUẬN
1. Công chức VHXH: Chuẩn bị tham luận về nội dung: xây dựng các quy
chuẩn giao tiếp ứng xử phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn mới; Công
tác xây dựng đội ngũ hoạt động văn hóa và xây dựng con người Bắc Hà đảm bảo
thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa; Tổ chức các phong trào VHVN – TDTT
đáp ứng với nhu cầu phát triển chung của xã hội.
2. Trường Tiểu học Bắc Hà: chuẩn bị tham luận về nội dung: công tác huy
động nguồn lực xây dựng cơ sở chất vật chất trường; đổi mới phương pháp dạy
và học; nâng cao chất lượng giáo dục; Công tác phối kết hợp giữa hội cha mẹ
học sinh và nhà trường trong việc quan tâm việc học tập của con em.
3. Trường mầm non Bắc Hà: Chuẩn bị tham luận về nội dung: xây dựng
trường đạt chuẩn, xây dựng trường học hạnh phúc; xây dựng thực đơn chuẩn, tổ
chức chương trình bữa ăn học đường.
4. Các tổ dân phố 5: Chuẩn bị tham luận về nội dung: Huy động nguồn
lực xây dựng nhà văn hoá mẫu, tổ dân phố mẫu, xây dựng nếp sống văn hoá văn
minh đô thị.
5. Tổ dân phố 1: Chuẩn bị tham luận về nội dung: Phát triển phong trào
VHVN - TDTT (chú trọng hoạt động bóng chuyền hơi, dưỡng sinh)
6. UBMTTQ: Chuẩn bị tham luận về nội dung: Mô hình văn minh trong
việc cưới, việc tang, các mô hình dân vận khéo, phong trào xây dựng văn minh
đô thị, phân loại rác thải, vệ sinh môi trường…
7. Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm: Chuẩn bị tham luận về nội dung: Bảo tồn
và phát huy dân ca Ví, Giặm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức VHXH: Tham mưu tổ chức hội nghị, chuẩn bị các điều kiện
cần thiết khác để tổ chức.
2. Công chức Kế toán Ngân sách: Tham mưu UBND phường bố trí kinh
phí tổ chức hội nghị.

3
3. Công chức Văn phòng: Chuẩn bị hội trường, nước uống, photo tài liệu,
đón tiếp đại biểu, phối hợp với công chức VHXH chuẩn bị các điều kiện cần
thiết khác để tổ chức
4. Đề nghị UBMTTQ, trường mầm non Bắc Hà, trường Tiểu học Bắc
Hà, công chức VHXH, câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm, các tổ dân phố 1, 5:
chuẩn bị bài tham luận đảm bảo chất lượng.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chủ đề năm
2022 về phát triển văn hóa, giáo dục của UBND phường Bắc Hà./.
Nơi nhận:
- Phòng VHTT;
- T2 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VP, VHXH.
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