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UBND THÀNH PHỐ TRÀ VINH 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số: 12/KH-PVH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Trà Vinh, ngày 08 tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Phát triển sự nghiệp Văn hóa và Thông tin 5 năm 2021 - 2025 

 

Căn cứ Công văn số 1290/UBND-TH ngày 13/5/2020 của Chủ tich UBND 

thành phố Trà Vinh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021- 2025; 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp 

Văn hóa và Thông tin trên địa bàn thành phố Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 cụ thể 

như sau: 

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VĂN HÓA VÀ 

THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 

Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành 

phố, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của sở ngành tỉnh Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, sự nổ lực phấn đấu của tập thể cán 

bộ, công chức cơ quan, nhìn chung đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực 

hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và thông tin, phong trào văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao từng bước triển; chất lượng gia đình, khóm ấp, cơ 

quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa được nâng lên; hiệu quả phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Nếp sống văn minh đô thị đã 

làm cho bộ mặt đô thị thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp. 

- Tham mưu, lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết Thành 

ủy, Nghị quyết HĐND, Kế hoạch của UBND thành phố như: Xây dựng thành công 

06 phường đạt chuẩn Phường văn minh đô thị (đạt 120% so với Nghị quyết của 

Thành ủy và Nghị quyết của Chi bộ); hàng năm kiểm tra công nhận 72/72 khóm, ấp 

văn hóa (hiện nay là 62/62 khóm, ấp) đạt 100% (trong đó có 12/12 ấp văn hóa nông 

thôn mới); có 22.846/23.915 hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 95,53%; Kiểm tra công 

nhận 222 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 99,53%; biển hiệu, 

bảng quảng cáo, mái che được chỉnh trang và có sự chuyển biến rõ nét trên các tuyến 

trong nội ô thành phố. Công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ văn hóa được 

quan tâm phối hợp thực hiện từ thành phố đến phường xã. Hệ thống truyền thanh của 

thành phố và phường xã được đầu tư nâng cấp, 10/10 phường xã có trạm truyền 

thanh với 158 cụm loa, chất lượng tin bài, chuyên mục phát thanh từng bước được 

cải thiện đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn thành phố; 08/10 

phường, xã có nhà văn hóa; 11 nhà sinh hoạt cộng đồng ấp thuộc xã Long Đức, 01 

sân vận động xã; hàng năm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao quần chúng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. 

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải tiến phong cách và lề 

lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác, phát huy vai trò gương mẫu, tính tích cực, 

sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức ngành. Phối hợp triển khai, khai thác có hiệu 
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quả các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn; tham mưu đầu tư 

trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ đảm bảo điều 

kiện phục vụ hoạt động, trao đổi, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 

cao cho doanh nghiệp, người dân của các cơ quan Nhà nước. Phối hợp VNPT triển 

khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 33 bộ thủ tục, mức độ 4 là 105 bộ thủ tục; 

triển khai thực hiện phần mềm Igate, Vilic tại Trung tâm hành chính công thành phố 

và hệ thống một cử thuộc UBND phường, xã; thực hiện rà soát đăng ký gia hạn 

chứng thư số và đề nghị cấp chứng thư số cá nhân cho thủ trưởng các phòng, ban, kế 

toán các đơn vị và Chủ tịch UBND phường, xã, kết quả đã được cấp 132 chữ ký số 

cá nhân và 215 tài khoản hộp thư điện tử công vụ. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các loại hình dịch vụ viễn 

thông, internet, và dịch vụ điện thoại di động trả trước quản lý, kiểm soát chặt chẽ 

các hoạt động kinh doanh dịch vụ, thiết bị viễn thông, internet có thể gây ảnh hưởng 

đến an ninh và an toàn thông tin; kiểm tra an ninh, an toàn thông tin thiết bị, phần 

mềm trước khi đưa vào sử dụng tại các cơ quan, bộ phận quan trọng; quản lý chặt 

chẽ việc chấp hành các quy định cấm trong việc lưu trữ, trao đổi, xử lý, hiện thị 

thông tin có nội dung bí mật nhà nước và việc kết nối máy tính. 

- Tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 

16/01/2017 của Bộ Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn”, Kế hoạch 48-KH/TU ngày 12/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết 08 và Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Trà Vinh về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ 

Chính trị “về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” trên địa bàn thành 

phố Trà Vinh, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển du lịch năm 

2018 và những năm tiếp theo; xây dựng Đề án phát triển du lịch thành phố Trà Vinh 

đến năm 2025, định hướng 2030; thực hiện liên kết vùng, địa phương xây dựng, khai 

thác các tour, tuyến du lịch đến với các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành 

phố như: Ao Bà Om, Đền thờ Bác Hồ, khu du lịch sinh thái Huỳnh Kha, cù lao Long 

Trị và các điểm di tích nổi tiếng như: chùa KomPong, chùa Âng, Phước Minh Cung, 

Đình Long Đức,…..doanh thu du lịch đạt trên 493,095 tỷ, trên 1 triệu lượt khách. 

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 05 NĂM 2021 - 2025 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhất là Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Trà Vinh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025, tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa Thông tin; nâng 

cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với 

thực hiện có hiệu quả Đề án Nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, kết nối chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu 

phục vụ công tác quản lý, điều hành qua mạng; phát triển du lịch trở thành ngành 

kinh tế quan trọng và từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; huy động mọi 

nguồn lực đầu tư, xây dựng, phát triển sự nghiệp Văn hóa và Thông tin đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn thành phố. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng 09/10 phường đạt chuẩn Phường Văn minh đô thị (trong đó công 

nhận mới 03 phường, tái công nhận 06 phường); tái công nhận 01 xã văn hóa nông 

thôn mới; 100% khóm ấp được công nhận khóm ấp văn hóa hàng năm; 98% số hộ 

đạt gia đình văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 100% 

cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt nếp sống văn minh. 

- Tham mưu UBND thành phố đầu tư nâng cấp 10 trạm truyền thanh phường, 

xã; nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử thành phố, chất lượng nội 

dung thông tin tuyên truyền. 

- Thành lập mới 10 CLB, điểm, nhóm sinh họat Văn hóa - Văn nghệ - TDTT 

(kể cả cấp phường, xã); có trên 40% dân số tham gia luyện tập thể dục - thể thao 

thường xuyên. 

- Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 10 phường, xã. 

- Tranh thủ đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin, ứng dụng công nghệ 

thông tin vào các hoạt động công vụ, phấn đấu nâng mức xếp hạng chính quyền điện 

tử của thành phố và phường, xã. 

- Hoàn thành và triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố giai 

đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030; phát triển mô hình du lịch homestay, du lịch 

văn hóa lễ hội, xây dựng mô hình du lịch cộng đồng Xóm bờ kênh văn hóa nông 

thôn mới trên địa bàn xã Long Đức. 

II. NHIỆM VỤ  VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin truyền thông, du lịch, gia đình 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa và Thông tin; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phóng thanh cổ động, hội thi, hội 

diễn, thi đấu, giao lưu, giao hữu thể dục thể thao, cổ động trực quan …nhằm tuyên 

truyền đến Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước nhất là các chủ trương chính sách về phát triển văn hóa, thể dục thể thao.  

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp 

luật các vụ việc vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa và các 

hành vi vi phạm Nếp sống văn minh đô thị thông qua việc củng cố, phát huy hiệu 

quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 và Đoàn kiểm tra liên ngành game 

bắn cá thành phố; thường xuyên tổ chức kiểm tra chỉnh trang biển hiệu, bảng quảng 

cáo trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp treo, dán quảng cáo sai quy 

định.  

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa; vận dụng tốt các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước để khuyến khích, giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các chủ 

thể cùng tham gia đầu tư xây dựng phát triển sự nghiệp văn hóa - văn nghệ - thể dục 

thể thao, tạo ra được nhiều điểm vui chơi giải trí lành mạnh, nhiều điểm tập luyện thi 

đấu thể thao, sinh họat cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống tinh thần cho 

Nhân dân thành phố. 
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2. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị và cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

và Nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh, tập trung xây dựng môi trường văn 

hóa lành mạnh, tôn trọng kỷ cương pháp luật, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt 

đẹp trong gia đình, họ tộc, cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến thực sự trong giao 

tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân dân thành phố, nhất là trong văn hóa giao tiếp nơi công 

cộng, văn hóa thương mại, văn hóa du lịch, văn hóa giao thông, văn hóa công sở…. 

Tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng 03 phường đạt chuẩn 

Phường văn minh đô thị; tái công nhận xã văn hóa nông thôn mới xã Long Đức; 62 

khóm, ấp được công nhận khóm ấp văn hóa hàng năm; 100% cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp được công nhận văn hóa; 100% cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện tốt nếp 

sống văn minh; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa  bằng việc tổ chức bình 

xét, công nhận đúng quy trình, đúng chất lượng, không chạy theo thành tích. 

Đẩy mạnh tuyên truyền trong nội bộ và ngoài Nhân dân thực hiện tốt nếp sống 

văn minh đô thị. Tiếp tục đầu tư xây dựng để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng 

như: Điện, đường, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng công cộng, công 

viên cây xanh; trường học, hệ thống chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh, các khu 

vui chơi giải trí, các thiết chế văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao, thùng rác, nhà 

vệ sinh công cộng…Tập trung chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè, lập lại trật tự mỹ quan 

đô thị, chỉnh trang biển hiệu, bảng quảng cáo,….vận động Nhân dân chỉnh trang sửa 

chữa nhà cửa; đóng góp xây dựng nâng cấp hẻm ở trong địa bàn dân cư; tăng cường 

công tác kiểm tra giám sát, có các hình thức chế tài theo quy định của pháp luật đối 

với các hành vi vi phạm nếp sống văn minh đô thị. 

Tiếp tục tham mưu các ngành, các cấp quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống 

thiết chế văn hóa, nhất là địa bàn cơ sở; ưu tiên tạo quỹ đất xây dựng Nhà văn hóa 

Phường 2, Phường 3 nhằm hoàn thiện về tiêu chí Phường văn minh đô thị và tạo 

không gian để Nhân dân trên địa bàn tham gia sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí. 

3. Quan tâm xây dựng và phát triển rộng khắp phong trào Văn hóa - Văn 

nghệ - Thể dục Thể thao 

Tiếp tục tuyên truyền vận động đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện 

thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát triển rộng khắp phong trào văn hóa - văn 

nghệ - thể dục thể thao quần chúng; xây dựng mới và củng cố nâng cao chất lượng 

họat động của các câu lạc bộ, điểm, nhóm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao nhất là củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Đội thông tin tuyên truyền 

lưu động thành phố; nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, các họat động thể dục thể 

thao nội khóa, ngoại khóa trong các trường phổ thông trên địa bàn; tổ chức và tham 

gia tốt các kỳ hội thi, hội diễn, các giải thể thao để kiểm tra chất lượng, động viên, 

khích lệ, cổ vũ phong trào; phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới 10 câu lạc bộ, 

điểm, nhóm sinh hoạt văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao (kể cả cấp phường, xã); 

có trên 40% dân số tham gia luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên; 100% điểm 
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trường giảng dạy thể dục thể thao nội khóa, ngoại khóa; tham gia 90% các giải thể 

thao, các hội thi, hội diễn văn nghệ do tỉnh tổ chức. Khuyến khích, tạo điều kiện để 

các đơn vị tư nhân tham gia xây dựng và phát triển phong trào văn hóa - văn nghệ - 

thể dục thể thao thành phố. 

4. Phát triển thông tin và truyền thông 

Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng 2025, Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên 

bản 1.0 hướng tới xây dựng phiên bản 2.0; tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng 

dụng Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã theo quy định. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tăng cường sử 

dụng văn bản điện tử trong công tác quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; thực 

hiện quản lý, trao đổi văn bản điện tử trên phần mềm I-Office giữa tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị thành phố và Ủy ban nhân dân phường, xã; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký 

số, từng bước thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin; 

tăng cường sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, 

hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến… 

Đầu tư nâng cấp mua sắm trang thiết bị gắn với quy hoạch đào tạo, nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, phóng viên của Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao thành phố đảm bảo về số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng 

được yêu cầu tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, nhu cầu 

thông tin giải trí của nhân dân trên địa bàn. Nâng cấp, sửa chữa các trạm truyền 

thanh các phường, xã…đảm bảo 10/10 phường, xã có trạm truyền thanh họat động 

hiệu quả. 

Tiếp tục tranh thủ đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin, nâng cao chất 

lượng họat động của Trang thông tin điện tử thành phố; khuyến khích các chủ thể 

ứng dụng công nghệ thông tin vào các họat động công vụ như: cải cách hành chính, 

xây dựng chính quyền, điện tử; các họat động sản xuất, kinh doanh, học tập nâng cao 

trình độ kiến thức ... quản lý chặt chẽ các dịch vụ Internet, In ấn, báo chí, xuất bản. 

5. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và từng bước trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn 

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 30/11/2017 của Ban 

Thường vụ Thành ủy Trà Vinh về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Quyết định số 

2361/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND thành phố Trà Vinh về việc ban hành 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển du lịch năm 2018 và 

những năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Trà Vinh, hoàn chỉnh và đi vào triển khai 

thực hiện Đề án phát triển du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng 2030. 

Tăng cường kêu gọi các đơn vị tư nhân tham gia phát triển các loại hình du lịch 

cộng đồng như: du lịch sinh thái, du lịch homestay,….đẩy mạnh công tác quảng bá, 

giới thiệu hình ảnh quê hương và con người Trà Vinh thân thiện, hiếu khách đến với 

khách du lịch trong nước và quốc tế; thực hiện kết nối tour, tuyến du lịch đến các địa 
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điểm du lịch nổi tiếng của thành phố như: đến thờ Bác Hồ, Ao Bà Om, cù lao Long 

Trị cùng với các công trình kiến trúc, đền chùa tiêu biểu như: chùa Âng, Phước Minh 

Cung,…Xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc trưng của thành phố, thực hiện 

tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các đồng bào dân tộc sinh 

sống trên địa bàn. 

6. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ; có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng lực lượng công tác 

viên, hướng dẫn viên, huấn luyện viên làm công tác văn hóa - văn nghệ - thể dục 

thể thao và du lịch 

Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác 

văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao từ thành phố đến cơ sở theo hướng chuyên môn 

hóa; nâng cao chất lượng dạy và học các môn năng khiếu, nghệ thuật trong các 

trường phổ thông, tuyển chọn và có chính sách hỗ trợ đưa các học sinh thật sự có 

năng khiếu đi đào tạo ở các trường nghệ thuật trong nước nhất là ở các môn: Âm 

nhạc, sáng tác, hội họa, đạo diễn…có chính sách hỗ trợ đối với lực lượng hướng dẫn 

viên, huấn luyện viên, công tác viên văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao ngoài nhân 

dân, trong việc tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ và chế độ thù lao khi thực hiện nhiệm vụ. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Ban lãnh đạo phòng chỉ đạo xây 

dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện theo từng năm. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo, 

kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân 

dân thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướn mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển Văn hóa - Thông tin 05 năm 2021 - 2025 của 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Trà Vinh. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Xuân Ngọc Dung 
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