
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN CAM XUYEN Oc 1p - Tuy do - Hnh phác 

S: 32JO/KH-UBND 

KEHoCH 
T chfrc tp hun cong tác quãn 1 di tIch llch  sir; t chü'c I hi 

trên dja bàn huyn näm 2022 

D gop phn nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vi cho di ngü lam 
cong tác quân 1 các di tIch ljch si'r van hoá và cOng tác t chirc 1 hi a cci si. 
TiJy ban nhãn dan huyn xây drng K hoach t chi'rc tp hun cOng tác quân 1 di 
tIch ljch sü; t chüc 1 hi nhix sau: 

I. MJC Di CII, YEU CAU 
1. Miic dIch: 
- Nhm tang cu?mg cong tác tuyên truyn, ph bin Lut di san và các van 

bàn quàn 1 nhà nixóc v di tIch ljch sir và t chüc 1 hj. 
- Pht bin, hi.r&ng dan, trao di kinh nghim trong cOng tác quán 1 di tIch 

và t cht'rc 1 hi; dng th?yi khc phiic nhiThg han  ch, yu kern, b.t ctp trong 
cong tác quân 1 và tu b, khai thác giá trj di tIch ljch sir van boa. 

- Nâng cao trách nhim cüa cp uS, chInh quyn, các th chirc và Nhân dan 
trong vic quãn 1 Nhà rnr&c v di tIch ljch sü vn hoá. 

2. Yêu cu: 
- Vic t chüc tp hun, quán trit ni dung phâi nghiêm tCic, chi tit, cii 

th, dam bào tInh thit thirc và hiu qua. 
- Vic tham gia tQp hun phãi d.y dü, dung thành phn và dam bào tInh 

nghiêm tüc. Qua tp hun các thành ph.n dugc tip ctn, ntm vUng các van bàn 
quy phm pháp 1u.t v& quàn 1 di tich, quy trinh, k näng và kinh nghim trong 
quán 1 di tIch và t chirc l hôi. 

II. NQI DUNG, THANH PHAN, THO1 GIAN, D!A DIEM 
A A A 1. Nçi dung tip huan: 02 Chuyen de: 

- Chuyên d v di tIch: Bao gm ph bin Lust Di san Van hóa ngày 
29/6/200 1 vâ Lut Sira dôi b sung mt so diu cüa Lut Di san van hóa ngày 
18/6/2009; Nghj djnh s 98/2010/ND-CP ngày 21/9/2010 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tit mt s diu càa Lut Di san vAn hoá và Lut süa di, b sung mt 
so diêu cüa Lut Di san vAn hoá; Thông tu s 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 
14/7/2011 cüa B VAn hóa, Th thao và Du ljch v vic quy djnh v ni dung ho 
s khoa h9c d xp hang di tIch ljch sü - van hóa và danh lam thAng cãnh; Quyt 
djnh 27/2013/QD-UBND ngày 10/7/2013 v quãn 1, báo v va phát huy giá trj 
di tIch ljch sü vAn hoá và danh lam thng cânh trén dja bàn tinh Ha Tinh; Quyt 
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djnh sé, 2360/QD-UBND ngày 17/6/2021 cüa UBND tinh Ha TTnh v vic ban 
hãnh tiêu chi h trçi kinh phi chng xung cp di tIch ljch sir - van hóa. 

- Chuyên d v lé hç5i: PM bin Chi thj 06/CT-TTg ngày 20/2/2017 cüa 
ThU tuóng ChInh phU v vic ch.n chinh cong tác quân 1, t chüc 1 hi, 1 ki 
nim; Nghj ctjnh s 110/201 8/ND-CP ngày 29/8/2018 cUa ChInh phU quy djnh 
v quán 1 và t chirc 1 hi. 

2. Thôi gian, d!a dim: 
- Thii gian: 01 ngày, di,r kin ti chüc tháng 11 näm 2022 (thai gian cii th 

sê có GiAy mi sau) 
- Dja dim: Ti Hi tnring Lien cc - UBND huyn. 
3. Thành phn mô'i: 
* Otinh: 
- Dai din Lânh dao S Van hoá, Th thao vâ Du ljch; 
- Dai din Lânh do Bão tang tinh; 
- Länh dao, can b nghip vii phông Quãn 1 Van boa, Phông xây dijng np 

sng vn hoá và gia dInh. 
*Ohuyêfl 
- Di din Länh ctto UBND huyn; 
- Lath dao, Chuyên viên PhOng Van hóa - Thông tin; 
- Lãnh dto Trung tam Van hoá -Truyn thông huyn. 
- Phóng viên Trung tam Van hóa - Truyn thông dir và dira tin. - . * 1 xa, th! tran 
- Dai diên Lath dao UBND các xA, thj trAn; 
- Cong chüc VAn boa -Thông tin; 
- Dai din Ban Quàn 1; Ban L Nghi và Ban h t%r các di tIch dà &rçlc xêp 

hng trên dja bàn huyn. 
III. KINH PH!: PhOng VAn hóa - Thông tin 1p dir trU kinh phi gl'ri Phông 

Tài chInh - K hoach thAm djnh trInh UBND huyn phé duyt. 
IV. TO CHUC THC HIN 
1. Phông VAn hóa - Thông tin: 
- ChU tn phAn nii dung tp huAn, lien h m&i giáng vien. 
- Tng hçip và in An tài 1iu phic vi cho cong tác tp huAn. 
- TrInh UBND huyn duyt thii gian, nii dung tp huAn. 
- DAm bâo các diu kin cho Giàng viên trong qua trinh tp huAn. 
2. VAn phông HDND và UBND huyn: 
- Tham mini UBND huyn ban hành giAy miii. 
- Phi hçip Phông VAn hóa - Thông tin trong vic in, phát tAi lieu cho di 

diên länh do các don vj dn tham d lop tp huAn. 
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TM. U BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

HU TICH 

Van Thng 
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3. Phông Tài chInh - K ho,ch: Trén Co si dij toán cüa phông VH-TT, to 
chiic thm djnh, trInh Hi dng nhân dan, Uy ban nhân dan huyn phân b kinh 
phI dam bâo d th chi'rc thirc hin. 

Yêu cu Trix&ng các phông, dcm vi lien quan, Chü tjch UBN các xA, thj 
trn can cü ni dung k hoch nay phi hcip trin khai thrc hin./. 
Noi nhmn: 
- Chñ tjch, các PCI UBND huyn; 
- Phông Van hóa - Thông tin; 
- Phong Tai chinh - Ke hoch; 
- Trung tam VH-TI'; 
- Cong thông tin din tü cüa huyn; 
- UBND các x, thj trn; 
- Ltru: VT, VHYF 
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