UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 18 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH
Khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, sự phù hợp của mô hình
đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa- Học tập cộng đồng
tại các xã khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019
Căn cứ Công văn số 351/VPUBND-ĐTXD ngày 11 tháng 4 năm 2019
của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó
Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng, trong đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức
khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, sự phù hợp của mô hình đầu tư xây dựng
công trình đối với hoạt động của các Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng thuộc
các xã khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Khảo sát, đánh giá
hiệu quả hoạt động, sự phù hợp của mô hình đầu tư xây dựng công trình Trung
tâm văn hóa - Học tập cộng đồng (TTVH-HTCĐ) tại các xã khu vực biên giới
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của TTVH-HTCĐ đã
được đầu tư xây dựng để làm cơ sở tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét
đầu tư xây dựng mới thiết chế văn hóa này cho các xã khu vực biên giới.
- Công tác kiểm tra, khảo sát phải thực hiện thiết thực, đảm bảo nội dung
và tiến độ đề ra.
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
1. Nắm bắt thực trạng, hiệu quả hoạt động của các TTVH-HTCĐ đối với
các xã biên giới đã được xây dựng.
2. Khảo sát vị trí, mặt bằng (đất sạch), kết nối hạ tầng của các xã theo đề
nghị của địa phương; chú trọng khả năng phát huy hiệu quả hoạt động của công
trình này nếu được đầu tư xây dựng.
III. THÀNH PHẦN THAM GIA ĐOÀN KHẢO SÁT
1. Cấp Tỉnh
TT

Thành viên

Nhiệm vụ

1

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lãnh đạo Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình – Sở
VHTT&DL

Trưởng đoàn

2

Thành viên

3

Đại diện Phòng Kế hoạch – Tài chính – Sở VHTT&DL

Thành viên

4

Mời đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chuyên viên Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình – Sở
VHTT&DL

Thành viên

5

Thư ký

2. Cấp huyện và cấp xã
- Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng;
- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã được khảo sát.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
1. Thời gian: 01 ngày, ngày 23 tháng 4 năm 2019 (thứ ba).
- Buổi sáng: Huyện Tân Hồng và huyện Hồng Ngự (bắt đầu từ 7g00’ đến
11g30’).
- Buổi chiều: Thị xã Hồng Ngự (bắt đầu từ 13g30’ đến 15g00’).
2. Địa điểm: Tại Uỷ ban nhân dân các xã được khảo sát (Đoàn sẽ có đi
thực địa).
V. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC (kèm Chương trình chi tiết)
- Khảo sát thực tế TTVH-HTCĐ xã: Các TTVH-HTCĐ đã được xây dựng;
khảo sát vị trí, mặt bằng, kết nối hạ tầng tại các điểm dự kiến đầu tư xây dựng.
- Làm việc tại Uỷ ban nhân dân xã:
+ Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn sẽ làm việc với địa phương về một số nội
dung liên quan đến các thiết chế này.
+ Đề xuất, kiến nghị của địa phương (nếu có).
+ Trưởng Đoàn Khảo sát phúc đáp những đề xuất, kiến nghị và kết luận
buổi làm việc.
VI. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã
- Hướng dẫn các địa phương được khảo sát báo cáo tình hình hoạt động
của các TTVH-HTCĐ đã được đầu tư xây dựng (theo đề cương); đồng thời, báo
cáo về vị trí, mặt bằng, kết nối hạ tầng địa điểm chuẩn bị đầu tư.
- Liên hệ Uỷ ban nhân dân xã được khảo sát chuẩn bị nội dung làm việc
với Đoàn.
- Cử cán bộ tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát đúng thành phần theo kế
hoạch.
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2. Uỷ ban nhân dân các xã được khảo sát
- Tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát.
- Chuẩn bị báo cáo và photo tài liệu phục vụ cho các thành viên Đoàn.
- Hướng dẫn khảo sát thực tế vị trí, mặt bằng dự kiến xây dựng TTVHHTCĐ.
VII. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Đoàn khảo sát được trích từ nguồn: Chi kiểm tra, khảo
sát việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016
– 2020 đối với 02 Tiêu chí do Ngành VHTT&DL phụ trách.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình chủ trì, phối hợp
với các đơn vị có liên quan tổ chức Đoàn khảo sát, tổng hợp kết quả làm việc
báo cáo lãnh đạo Sở đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
2. Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp với Phòng
XDNSVH&GĐ tham mưu lãnh đạo Sở kinh phí tổ chức Đoàn Khảo sát đúng
quy định hiện hành.
3. Các đơn vị có trách nhiệm cử thành viên tham gia Đoàn Khảo sát đúng
thành phần; góp ý và hướng dẫn cho địa phương những vấn đề liên quan thuộc
lĩnh vực phụ trách.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin 03 huyện, thị xã khu vực biên giới và Uỷ
ban nhân dân các xã liên quan căn cứ Kế hoạch này khẩn trương chuẩn bị đầy
đủ các nội dung, phân công lãnh đạo tiếp và làm việc với Đoàn Khảo sát.
Trên đây là Kế hoạch Khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, sự phù hợp
của mô hình đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng
(TTVH-HTCĐ) tại các xã khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm
2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh;
- Sở NN&PTNT;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KH-TC;
- UBND các huyện, thị xã: Tân Hồng, Hồng Ngự,
thị xã Hồng Ngự (để phối hợp chỉ đạo);
- Phòng VH&TT các huyện, thị xã: Tân Hồng,
Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự;
- Lưu: VT, XDNSVHGĐ, (YV).33b.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Lý

3

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động, sự phù hợp của mô hình
đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa- Học tập cộng đồng
tại các xã khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2019
(Kèm theo Kế hoạch số: 65 /SVHTTDL-PXDNSVHGĐ ngày 18 tháng 4 năm 2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thời gian
05h00

Nội dung

Thành phần

Khởi hành đi huyện Tân
Đoàn Khảo sát
Hồng.

Khảo sát TTVH-HTCĐ - Đoàn Khảo sát;
xã Bình Phú và làm việc - Đại diện lãnh đạo Phòng
với lãnh đạo địa phương. Văn hóa và Thông tin,
Phòng Nông nghiệp và
07h00 – 08h30
Phát triển nông thôn;
Phòng Kinh tế hạ tầng
huyện Tân Hồng;
- Lãnh đạo UBND xã
Bình Phú.
08h30 – 09h30

12h30

Phòng
VH&TT
huyện Tân Hồng cử
đại diện đón Đoàn
Khảo sát tại UBND
xã Bình Phú.

Khởi hành đi huyện Hồng Đoàn Khảo sát
Ngự.
Khảo sát TTVH-HTCĐ
xã Thường Thới Hậu A
và làm việc với lãnh đạo
địa phương.

- Đoàn Khảo sát;
- Đại diện lãnh đạo Phòng
Văn hóa và Thông tin,
Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn;
Phòng Kinh tế hạ tầng
huyện Hồng Ngự;
- Lãnh đạo UBND xã
Thường Thới Hậu A.

Phòng
VH&TT
huyện Hồng Ngự cử
đại diện đón Đoàn
Khảo sát tại UBND
xã Thường Thới
Hậu A.

Khảo sát TTVH-HTCĐ
xã Thường Thới Hậu B và
làm việc với lãnh đạo địa
phương.

- Đoàn Khảo sát;
- Đại diện lãnh đạo Phòng
Văn hóa và Thông tin,
Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn;
Phòng Kinh tế hạ tầng
huyện Hồng Ngự;
- Lãnh đạo UBND xã
Thường Thới Hậu B.

Phòng
VH&TT
huyện Hồng Ngự
hướng dẫn Đoàn đến
UBND xã Thường
Thới Hậu B.

09h30 – 10h30

10h30 – 11h30

Ghi chú

Khởi hành đi thị xã Hồng Đoàn Khảo sát
Ngự.

13h30 – 15h00 Khảo sát TTVH-HTCĐ - Đoàn Khảo sát;
xã An Bình B và làm việc

Phòng VH&TT thị
xã Hồng Ngự cử đại
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với lãnh đạo địa phương.

- Đại diện lãnh đạo Phòng diện đón Đoàn Khảo
Văn hóa và Thông tin, sát tại UBND xã An
Phòng Nông nghiệp và Bình B.
Phát triển nông thôn;
Phòng Kinh tế hạ tầng thị
xã Hồng Ngự;
- Lãnh đạo UBND xã An
Bình B.

Khảo sát TTVH-HTCĐ - Đoàn Khảo sát;
xã An Bình A và làm việc - Đại diện lãnh đạo Phòng
với lãnh đạo địa phương. Văn hóa và Thông tin,
Phòng Nông nghiệp và
15h00 – 17h00
Phát triển nông thôn;
Phòng Kinh tế hạ tầng thị
xã Hồng Ngự;
- Lãnh đạo UBND xã An
Bình A.

Phòng VH&TT thị
xã Hồng Ngự hướng
dẫn
Đoàn
đến
UBND xã An Bình
A.
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Hiện trạng và kết quả hoạt động của TTVH-HTCĐ xã........
năm 2018 và Quý I năm 2019
(Kèm theo Kế hoạch số
/KH-SVHTTDL ngày
tháng
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

năm 2019

I. HOẠT ĐỘNG CỦA TTVH-HTCĐ
1. Khái quát thực trạng TTVH-HTCĐ
a) Về cơ sở vật chất:
- Quy mô đầu tư xây dựng: Tổng diện tích đất; diện tích xây dựng Hội
trường đa năng (có hay không có vách ngăn di động); diện tích sân khấu trong
Hội trường; diện tích xây dựng các phòng làm việc, phòng học…
- Các công trình, sân bãi thể thao trên địa bàn xã: Sân bóng đá, bóng
chuyền, cầu lông, bóng đá mini, hồ bơi, sân tập võ thuật, dưỡng sinh…(Thống kê
cụ thể).
- Trang thiết bị: Bàn ghế (chất liệu), âm thanh (đảm bảo hoạt động), nhạc
cụ, dụng cụ thể dục – thể thao, máy vi tính; Đài truyền thanh…
- Các công trình phụ trợ: Nhà để xe, vườn hoa, khu vệ sinh…
- Tổng kinh phí đầu tư: ………… (trong đó cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách
tỉnh hỗ trợ; ngân sách cấp huyện và cấp xã; nguồn xã hội hóa và nguồn khác).
(Đối với các xã có TTVH-HTCĐ chưa được cải tạo, nâng cấp hoặc đầu tư
xây dựng mới: Báo cáo vị trí, mặt bằng xây dựng; các công trình, sân bãi thể
thao trên địa bàn xã; trang thiết bị hiện có tại TTVH-HTCĐ).
b) Tình hình hoạt động và tổ chức bộ máy quản lý.
c) Kinh phí hoạt động.
d) Về công tác xã hội hóa.
2. Kết quả hoạt động (điền thông tin vào Bảng phụ lục đính kèm)
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Thuận lợi
2. Khó khăn, hạn chế
3. Nguyên nhân
4. Đề xuất, kiến nghị
III. PHƯƠNG HƯỚNG ĐẾN CUỐI NĂM 2019
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BẢNG PHỤ LỤC BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TTVH-HTCĐ XÃ………..
NĂM 2018 VÀ QUÝ I NĂM 2019

STT

LĨNH
VỰC
HOẠT
ĐỘNG

LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG

TTVH-HTCĐ
NVH ấp, liên ấp
Đơn vị
Đơn vị
Số lần tổ
Số lần tổ
tính
tính
chức/lượt
chức/lượt
(Cuộc,
(Cuộc,
người
người
lượt, lần,
lượt, lần,
tham gia
tham gia
lớp…)
lớp…)

- Thực hiện tuyên truyền và
tổ chức các hoạt động phục
vụ nhiệm vụ chính trị của đất
nước và địa phương; kỷ niệm
các ngày lễ lớn của Tỉnh và
của địa phương.
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Hoạt động
văn hóa văn nghệ,
thể dục thể thao

- Tổ chức các cuộc hội thi,
liên hoan văn nghệ quần
chúng, các giải thể thao và
tham gia các cuộc hội thi, liên
hoan, các giải thể thao.
- Tổ chức sinh hoạt các loại
hình
CLB:………………………
- Tổ chức vui chơi giải trí cho
trẻ
em…………………………
…..
v.v…………………………
……….....
- Tuyên truyền, phổ biến
pháp luật (An toàn giao
thông, an toàn thực phẩm…)
- Tổ chức các cuộc hội thi…
………...
- Tập huấn các chuyên
đề…………….
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Hoạt động
giáo dục
cộng đồng

- Tổ chức dạy ngoại ngữ
(ngoại ngữ A, B, câu lạc bộ
tiếng Anh); tin học các loại
(tin học văn phòng, phổ cập
tin học)…
- Các lớp xóa mù chữ, phổ
cập giáo dục…
- Các lớp dạy nghề ngắn, dài
hạn như Điện, điện dân dụng,
đan thảm, đan chiếu, hoa
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kiểng bonsai, trồng rau sạch,
may gia dụng, may công
nghiệp, tư vấn xuất khẩu lao
động…
- Tổ chức hoạt động của mô
hình Hội quán.
- Mở lớp (phối hợp) trong
khuyến nông, khuyến công:
sử dụng phân bón, sử dụng
thuốc trừ sâu, sử dụng thuốc
nông dược…
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Công tác
khuyến học
khuyến tài,
xây dựng
xã hội học
tập

………………………………
………..
………………………………
………..
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