
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYW CAM XUYEN Dc Ip - Tyff do - Hnhphüc 

S&A52/KH-UBND Cm Xuyên, ngày jg tháng 01 nám 2022 

KE HOiCH 
T chfrc 4p hun cong tác gia dInh, djch vii' van hóa - thông tin. 

I. Mçic ttIch, yen din 
1. Miic dIch: Hu&ng dn cho các xa, thj trn nAm rO các ni dung v 

cong tác quân 1 nba nuOc ye gia dInh, djch vi,1 Van hóa - Thông tin. 

2. Yêu diu: To chüc lOp tp hun dt Rat qua dê ra. 

II. Ni dung 

1. Thôi gian: TO chOc trong 04 ngãy, dv  kian 20/01/2022 d&n ngây 
23/01/2022 (thii gian ci the sê thông báo sau), 01 lOp! lngày. 

2. Di ttrqng: 
2.1. MM dir khai mac: Dai diên lAth dao SO Van bOa - The thao và Du 

lich, Dai  din lAnh dao  UBND huyn; LAnh dao  và chuyên viên phông VH-TT; 
Dài Truyên thanh - Truyên hInh huyn (dua tin). 

2.2. Diii tuqng tp hun: O huyn LAnh dao  và chuyên viên phông VH-
fl; O xã, thj lit: COng chOc van hóa; ThOn tniOng các thôn, tO dan phO. 

3. S hrqng tham gia tp hun: cAp thOn: 221, cAp xA: 23 ngithi; cAp 
huyn: 5 nguôi. 

4. S6 Vip tp huãn: 04 lOp. 

Lop 1: ngày 20/01/2022 gm các xA: CAm Ha, Cam Hung, CAm Lac, 
Cam Linh; Cam Lôc; Cam Minh; Cam Thach. 

LOp 2: ngày 21/01/2022 gm các xA: CAm Quan; CAm Thinh; CAm 
Trung; Thj trân Cam Xuyên; Cam San; Cam Vjnh. 

LOp 3: ngày 22/01/2022 gOm các xA: CAm Binh, CAm Duang, Cam M5, 
Cam Quang, Cam Thânh; Cam Nhuang. 

LOp 4: ngày 23/1/2022, dành cho các xA, thj trAn: Nam Phüc Thäng, CAm 
Due, , Yen Hôa, Thj trân Thiên Cam. 

5. Giãng viên: SO Van hOa - Tha thao và Du ljch len lOp vOl các chuyên d& 
quán l' nhà nuOc ye gia dinE, djch vi van hóa - thông tin. 

6. Tãi 1iu: Chi thj 06-CT/TW ngày 24/6/2921 cüa Ban BI thu va tang 
cithng lành dao  cüa Dãng ye cong tác gia dinE, Ké hoach:  03!KH-UBND ngày 
05/01/2022 cUa UIBND tinh ye vic triên khai thçrc hin Chi thj 06-CT/TW ngày 
24/6/2021 cüa Ban bI thu; Nghj djnh: 142/201 8/ND-CP ngày 9/10/2018 cüa ChInh 
phü ye sth dôi m't sO quy djth ye diêu kin dâu tu kinh doanh thuc ph?m vi quãn 
l' nhã nuOc cUa Bô Van hOa — The thao vã Du ljch; Nghi djnh: 54/2019/ND-CP 
ngày 19/6/2019 cüa ChInE PhU quy djnh ye kith doanh djch vi Karaoke. 

7. Da dim: Tai  Hi tru&ng Trung tam Van hOa Ha Huy Tip. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
cHU TECH 

T!CH 

cong tác gia dInh, K hoach:  03/KI-1-UBND ngày 05/01/2022 cüa UBND tinh v& 
viéc triên khai thyc hiên Chi thj 06-CT/TW ngãy 24/6/2921 cOa Ban bI thu; Nghj 
djnh: 142/201 8/ND-CP ngày 9/10/2018 cUa ChInh phü ye scm dôi rnØt sO quy djnh 
ye diêu kin dâu tu kinh doanh thuc pham vi quán 1 nhà nuOc cüa B Van hóa — 
The thao vâ Du ljch; Nghj djnh: 54/2019/ND-CP ngây 19/6/2019 cüa Chinh Phü 
quy djnh ye kinh doanh djch vii Karaoke. 

9. Kinh phI thiyc hin: Giao phông Van hóa - Thông tin trIch tü nguôn kinh 
phi sr nghip dê to chüc triên khai. 

IV. TO CHU'C THVC HIN 
1. Phông Van hóa - Thông tin 
- Chü tn, ph& hcxp vOl Van phông HDND-UBND huyn ban hãnh giy mM. 

- ChuAn bj tài 1iu lien quan dEn n5i dung tp huAn. 

- Chü ti-I lien h vOl SO Van hóa - ThE thao và Du ljch dE bE tn giãng 
viên lOp tp huân. 

- Xây dijng dij toán và chuAn bj kinh phi tp huAn. 
2. Phông TM chInh-KE hoch: ChU tñ phEi hgp vOl phàng Van hóa - 

Thông tin hithng dan quán 1, sO dung, thanh quyét toán nguôn kinh phi v 
nghip cUa phông. 

3. Trung tam Van hóa - Truyn thông: chu.n bj hOi  trubng, ba may 
phvc vv t4p huãn. 

4. UBND các xã: Tao  diEu kin tEt dE các can ,b, cong chOc thuc dEi 
tugng tp huãn dugc tham gia day dO, dat chat hrang./.

/ 

Ncri nhân: 
- ChU tich,  các PCI UBND huyen; 
- Van phéng I-IDND-UBND huyn; 
- Phông TC-KH huyn; 
- Trung tam VH-TT; 
- UBND cac xà; 
- Luu: VT, VHS (2 ban)$ 
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