
 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng  

đời sống văn hóa" năm 2021 

 

Thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 

quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn 

hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 

4275/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch ban hành Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy 

ước năm 2021. 

 Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

tỉnh Phú Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền trong quá trình triển khai, thực hiện Phong trào. Đẩy mạnh công tác phối 

hợp đồng bộ, thường xuyên, linh hoạt giữa các ngành, các cấp trong việc triển 

khai các kế hoạch, chương trình, đề án về công tác phong trào.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Phong trào gắn với các cuộc vận động, 

phong trào thi đua khác nhằm duy trì, phát huy kết quả phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đạt được năm 2020, tạo sự chuyển biến mạnh 

mẽ về chất lượng, hiệu quả của phong trào năm 2021 góp phần nâng cao đời sống 

văn hóa tinh thần cho nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo 

nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” hiệu quả, với hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; 

lồng ghép với các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Chỉ tiêu năm 2021 
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- Khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa: 87,7% 

- Hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 88,52% 

- Xã, phường, thị trấn có hội trường kiêm nhà văn hoá, kiêm Trung tâm 

học tập cộng đồng: 100% 

- Đám cưới, đám tang trở lên thực hiện nếp sống văn minh: 95% 

2. Nhiệm vụ trọng tâm 

- Quán triệt thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đảm bảo tính đồng bộ, hiệu 

quả, phù hợp với thực tiễn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu 

nước, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Chú trọng truyền 

thông về nêu gương các điển hình tiên tiến. Đặc biệt phát huy vai trò tiên phong 

gương mẫu của mối đảng viên, người lãnh đạo, vai trò của Trưởng khu dân cư, 

người có uy tín trong cộng đồng trong việc tự quản, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

- Rà soát, chấn chỉnh việc bình xét các danh hiệu văn hóa theo Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa” “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa” “Bản văn 

hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” thực hiện Nghị định định số  110/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và Nghị định số 54/2019/NĐ-CP 

ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

- Triển khai thực hiện các văn bản:  

 + Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và 

công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 

+ Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 + Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ, Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. 

- Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm về phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa" và công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 

tại một số tỉnh, thành. 

- Tham dự các hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa", nghiệp vụ xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 

do Cục Văn hóa cơ sở, Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức. 

- Tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 

thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác 



 

 

quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2021 tại các 

huyện, thành, thị. 

- Chi đạo, tổ chức thực hiện công tác  in ấn, phát hành tài liệu, ấn phẩm, tờ 

rơi, tờ gấp, sổ tay ghi chép... tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.  

- Thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp xây dựng đời sống 

văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí văn hóa đối 

với các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2021. 

- Rà soát, theo dõi việc xây dựng thiết chế văn hóa của các xã, khu dân cư 

được đầu tư xây dựng nhà văn hóa và rà soát hoạt động các nhà văn hoá khu dân 

cư sau khi sáp nhập. 

- Tổng hợp, thống kê số liệu báo cáo kết quả thực hiện phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Ban chỉ đạo Trung ương. 

III. KINH PHÍ  

 Kinh phí thực hiện nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” ở cấp nào thì ngân sách của cấp đó hoặc cơ quan, đơn vị bố trí 

theo quy định Thông tư  liên tịch 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL giữa Bộ Tài 

chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 

phí hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ năm 2021; hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành, thị triển khai các văn bản về Phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Thực hiện công tác tổng hợp, theo dõi đôn đốc và báo cáo kết quả hoạt 

động với Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. 

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021. 

2. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo phong trào tỉnh 

2.1. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ: 

 Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận 

động đến từng người dân, hộ gia đình, khu dân cư và toàn xã hội về mục đích, ý 

nghĩa, nội dung của cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh" và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; 

chủ trì tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân hàng năm ở khu dân cư; duy trì 



 

 

phong trào biểu dương gương “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, 

vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. 

 2.2. Liên đoàn Lao động tỉnh:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn 

Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị triển khai thực hiện phong trào xây 

dựng "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa", phong trào học tập, lao động, sáng tạo trong công nhân viên 

chức người lao động. 

2.3. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. 

Tiếp tục chủ trì, định hướng về tư tưởng chỉ đạo và phối hợp với Thường 

trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung phong trào, tập trung xây dựng các 

danh hiệu văn hóa, gương điển hình, người tốt việc tốt triển khai rộng rãi trên địa 

bàn tỉnh.  

2.4. Ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền 

vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các dân tộc tham gia hưởng ứng sâu 

rộng xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

2.5. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Công an 

tỉnh và các cơ quan thành viên chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chương trình 

phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán người; và chương trình giảm 

nghèo; tổ chức việc đánh giá, phân loại công tác xây dựng xã, phường, thị trấn 

lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. 

2.6. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và 

các cơ quan thành viên để chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào bảo vệ an ninh 

tổ quốc, chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy gắn 

với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong lực lượng 

Công an nhân dân. 

2.7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch và các cơ quan thành viên để chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “ 

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với cuộc vận động “Xây 

dựng môi trường văn hóa trong quân đội” trong lực lượng vũ trang. 

2.8. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên chỉ đạo, triển khai 

công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác dân số KHHGĐ, phong trào “Xây 

dựng làng văn hoá sức khoẻ”. 

2.9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông 

thôn mới. 

 - Lồng ghép chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào 

“Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh”.  



 

 

- Lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa - khu thể thao thôn, 

làng, bản, khu dân cư; hỗ trợ việc xây dựng Trung tâm văn hóa xã, phường, thị 

trấn cho các đơn vị đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 

“Phường, trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh. 
 

2.10. Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện 

có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển giao 

thông và  tiêu chí về giao thông trong chương trình xây dựng nông thôn mới; thực 

hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông”. 

Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên 

truyền nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, thực hiện "Văn 

hóa giao thông" khi tham gia giao thông; rà soát việc sử dụng lòng đường, lề 

đường, giữ gìn cảnh quan trên các tuyến đường, đặc biệt đường dẫn tới các khu, 

điểm du lịch; tăng cường công tác quản lý hành lang đường bộ, vỉa hè đô thị, 

nhân rộng các tuyến phố tự quản; hướng dẫn nhân rộng các tuyến phố tự quản. 

2.11. Sở Nội vụ:  

- Tham mưu ban hành chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ đã được 

đào tạo, đủ tiêu chuẩn để nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức văn 

hóa cấp xã, cấp huyện. 

- Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng 

trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn 

tỉnh theo quy định; trình cấp có thẩm quyền hồ sơ công nhận các danh hiệu văn 

hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, vận động 

các chức sắc, tín đồ tham gia tích cực các hoạt động Phong trào, thực hiện nếp 

sống văn minh nơi thờ tự, giữ gìn bản sắc truyền thống văn hóa vùng đất Tổ. 
 

2.12. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, tham mưu trong việc hướng dẫn, 

quản lý, tổ chức thực hiện, theo dõi đánh giá kết quả về nguồn lực đầu tư cho 

phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao các cấp trong Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;  

- Đề xuất cơ chế huy động nguồn lực, tạo nguồn vốn, hỗ trợ đầu tư thực 

hiện Phong trào; hướng dẫn lập kế hoạch, lồng ghép các nguồn vốn triển khai 

thực hiện Phong trào. 

2.13. Sở tài chính:  Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện 

hành. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định dự toán 

kinh phí thực hiện Phong trào, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. 

- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán theo quy định, kiểm tra việc quản lý và 

sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp. 
 

2.14. Sở Xây dựng: Chủ trì hướng dẫn thực hiện việc quy hoạch xây dựng 

các thiết chế văn hóa, thể thao, công trình văn hóa các cấp; tiếp tục tham mưu cơ 

chế, chính sách để xây dựng công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh. Hướng dẫn 

thực hiện việc quy hoạch đô thị, xây dựng nông thôn mới; phát triển các khu dân 



 

 

cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn nông thôn; phối hợp 

xây dựng tiêu chí, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng và thực hiện “Văn 

minh đô thị”. 

2.15. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh 

Truyền hình, Báo Phú Thọ xây dựng kế hoạch tuyên truyền phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng 

cường thời lượng phát sóng nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những 

cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến về thực hiện phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo tuyên truyền phong 

trào trên cổng giao tiếp thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ. 

2.16. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo xây dựng nếp sống văn minh trong 

trường học; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường; duy trì tốt việc thực hiện 

Quy tắc ứng xử của giáo viên và học sinh. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua 

“Dạy tốt, học tốt” và các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học 

thân thiện, học sinh tích cực”. 

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tổ chức đánh giá các mô hình 

"Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập" 

tại tất cả các xã, phường, thị trấn; tăng cường hoạt động của các trung tâm học 

tập cộng đồng. 

2.17. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tham mưu UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ 

đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ. 

- Chỉ đạo các huyện thành, thị tăng cường công tác cải cách hành chính, rà 

soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục trong 

lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”, kịp thời báo cáo UBND cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung. 

2.18. Ban Dân tộc tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá Thể Thao và Du 

lịch và các cơ quan thành viên chỉ đạo công tác bảo tồn, phát huy những vốn quí 

của văn hoá truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Phối hợp đẩy mạnh 

công  tác xây dựng đội ngũ cán bộ văn hoá ở vùng dân tộc. Hỗ trợ xây dựng các 

tụ điểm hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch ở vùng dân tộc.  

2.19. Báo Phú Thọ và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông  tăng cường tin, bài, mở chuyên 

trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong 

trào gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng 

phát hiện tuyên truyền sâu rộng những mô hình mới, sáng tạo hiệu quả, những 

điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. 

2.20. Hội Nông dân tỉnh: Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và 

các cơ quan thành viên, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với việc thực hiện Chương trình 

xây dựng nông thôn mới theo hệ thống hội từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục tuyên 

truyền, vận động hội viên nông dân trong tỉnh tích cực tham gia các hoạt động bài 



 

 

trừ văn hoá độc hại, các biểu hiện tiêu cực xã hội, tham gia tích cực vào việc bảo 

tồn và phát huy các di sản văn hoá, di tích lịch sử, xây dựng qui ước, hương ước 

văn hoá ở khu dân cư. 

2.21. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch và các cơ quan thành viên, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” theo hệ thống Hội từ 

tỉnh đến cơ sở. Tổ chức phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, 

xây dựng gia đình hạnh phúc” và chương trình xây dựng gia đình theo 4 chuẩn 

mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Phối hợp tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2011-28/6/2021) 

2.22. Hội Cựu chiến binh tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch và các cơ quan thành viên, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Gia đình Cựu 

chiến binh văn hóa” theo hệ thống Hội từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với phong trào thi 

đua “Cựu chiến binh gương mẫu góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  

2.23. Tỉnh đoàn Thanh niên: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch và các cơ quan thành viên, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong đoàn thanh niên từ 

tỉnh đến cơ sở, tổ chức và nhân rộng mô hình đoàn viên gương mẫu  thực hiện 

nếp sống văn minh trong việc cưới tại các địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh phong 

trào thi đua “Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “5 xung kích 

phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập 

thân, lập nghiệp” gắn với phong trào xây dựng “Nếp sống đẹp” trong đoàn viên 

thanh niên 

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và toàn 

diện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến các xã, 

phường, thị trấn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, 

đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào. 

- Tổ chức chỉ đạo và thực hiện triển khai việc đăng ký các danh hiệu văn 

hóa và bình xét, công nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đảm bảo khách quan, chất lượng theo đúng quy 

định. 

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn 

nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào hoạt động của Phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". 

- Đảm bảm kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 30/9/2014 của Bộ Tài chính, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt 



 

 

động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đúng quy định, 

tiết kiệm, hiệu quả. 

- Thực hiện khách quan, công bằng, chính xác và công khai việc bình xét 

và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 

122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ để nâng cao chất lượng các 

danh hiệu văn hóa. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã 

hội, cộng đồng dân cư. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”  năm 2021 của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” tỉnh Phú Thọ. Đề nghị các cơ quan thành viên Ban chỉ 

đạo phong trào tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị căn cứ Kế hoạch tổ 

chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- VPTT BCĐ TW;                                                                                 

- UBND tỉnh;                                                         

- Các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành, thị; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ.                                                             
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GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL PHÚ THỌ 

Nguyễn Đắc Thủy 
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