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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết  

xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016 

  

Thực hiện Quyết định số 1.610/QĐ-TTg ngày 16/9/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Kế 

hoạch số 489/KH-UBND ngày 29/10/2012 của UBND huyện về việc triển khai 

thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 

2012 - 2015, định hướng đến năm 2020, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển 

khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

năm 2016 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân 

dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội phát triển. 

- Nâng cao công tác lãnh đạo và triển khai thực hiện của các ngành, các 

cấp; vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” ở các cấp; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của 

UBMTTQ Việt Nam huyện và các ban ngành, đoàn thể; phát huy ý thức tự 

nguyện, tự giác của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng, tạo cơ chế quản 

lý đồng bộ để phong trào phát triển bền vững. 

- Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; bảo tồn và phát 

huy có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ những 

hủ tục, tập quán lạc hậu; hình thành những tập quán văn hóa văn minh, phù hợp 

với truyền thống văn hóa dân tộc. 

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa”; trong đó, huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện phong 

trào, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng cao mức hưởng 

thụ văn hóa của người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

 2. Yêu cầu 

 - Phối hợp và đẩy mạnh các phong trào hiện có, tạo sức mạnh tổng hợp 

của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình ở các 

khu vực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ở các địa phương tham gia. 

 - Nâng cao chất lượng theo các tiêu chí, quy ước về nếp sống văn hóa, 

huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào, tạo điều kiện 

cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của 

người dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Xây dựng Quảng Điền 

sớm trở thành huyện nông thôn mới, góp phần cùng với các địa phương trong 
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tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế xứng đáng là Trung tâm văn hóa, du lịch của cả 

nước, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. 

 - Quy trình, thủ tục công nhận mới và công nhận lại danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” phải 

theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quy định nhằm động viên và nhắc nhở kịp thời các cơ quan, đơn vị, 

thôn, tổ dân phố đã thực hiện tốt hoặc chưa tốt phong trào. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ    

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1.610/QĐ-TTg ngày 

16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định 

hướng đến năm 2020; Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và du Lịch về 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”; Hướng dẫn số 1.583/HD-SVHTTDL ngày 

03/9/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tiêu chuẩn, trình tự, 

thủ tục xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, 

“Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết 

định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh về quy định một số 

chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND 

ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh về quy định một số vấn đề trong việc thực hiện 

nếp sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến 

năm 2020; Nghị quyết số 33-NQ/W ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.  

2. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, xây dựng 

nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

- Triển khai điểm mô hình “Làng, thôn thực hiện tốt Quy ước làng văn 

hóa gắn với xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới”. 

- Triển khai điểm mô hình “Xây dựng Tổ dân phố văn hóa gắn với nếp 

sống văn minh đô thị”. 

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây 

dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

3. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa” phù hợp với các quy định, hướng dẫn hiện hành và tình hình thực tế tại 

đơn vị. 

4. Khảo sát, kiểm tra thực trạng và tình hình hoạt động tại các nhà văn hóa 

xã, nhà văn hóa thôn, thư viện xã, tủ sách làng văn hóa. 

5. Tổ chức kiểm tra công nhận mới, phúc tra công nhận lại danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa” năm 2016. Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Gia đình 

văn hóa, hướng dẫn các địa phương triển khai bình xét, công nhận danh hiệu Gia 
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đình văn hóa đúng thực chất. 

6. Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo từ huyện đến xã, thị trấn. 

Tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo các xã, thị trấn. 

7. Tổ chức tốt và đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm giáo dục, nâng 

cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào trong giai đoạn mới.   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 
- Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện trong năm 2016. 

- Phối hợp với UBND xã Quảng Phú lựa chọn, triển khai điểm mô hình 

“Làng, thôn thực hiện tốt Quy ước làng văn hóa gắn với xây dựng đời sống văn 

hóa nông thôn mới”. 

- Phối hợp với UBND thị trấn Sịa triển khai điểm mô hình “Xây dựng Tổ 

dân phố văn hóa gắn với nếp sống văn minh đô thị”. 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây 

dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị”. 

- Tổ chức khảo sát, kiểm tra thực trạng và tình hình hoạt động tại các nhà 

văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, Thư viện xã, tủ sách làng văn hóa,… tại các xã, 

thị trấn. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các giá trị truyền thống tốt 

đẹp của các “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

- Xây dựng Công văn hướng dẫn và tổ chức kiểm tra công nhận mới, phúc 

tra công nhận lại danh hiệu “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa” năm 2016. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng, năm. 

2. Các thành viên trong Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” 

Phát huy tinh thần trách nhiệm và trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn của cơ 

quan, đơn vị mình bám sát địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo thực 

hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn 

huyện. 

3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện 
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy ước xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa 

phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay. Nếu cơ quan, đơn vị nào 

không sửa đổi, bổ sung Quy ước xây dựng cơ quan văn hóa sẽ không tiến hành 

kiểm tra, phúc tra công nhận trong năm 2016. 

- Các cơ quan, đơn vị chưa đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa 

tiến hành xây dựng Quy ước cơ quan, đơn vị văn hóa và lập các thủ tục liên 

quan để đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. 

- Các cơ quan, đơn vị đến thời hạn công nhận mới và phúc tra công nhận 

lại tiến hành lập hồ sơ đề nghị UBND huyện kiểm tra công nhận mới và phúc tra 
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công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2016. Các cơ quan, đơn vị 

không được công nhận đạt chuẩn văn hóa sẽ không được xét các danh hiệu thi 

đua trong năm 2016. 

4. UBND các xã, thị trấn 

- Tiến hành xây dựng và triển khai Đề án “Xã văn hóa nông thôn mới”, 

“Thị trấn văn minh đô thị” trình UBND huyện phê duyệt trong quý II năm 2016. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin triển khai xây dựng mô hình 

điểm về “Làng, thôn thực hiện tốt Quy ước làng văn hóa gắn với xây dựng đời 

sống văn hóa nông thôn mới” và “Xây dựng Tổ dân phố văn hóa gắn với nếp 

sống văn minh đô thị”. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” cấp xã, thị trấn. 

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung của 

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

trình xây dựng nông thôn mới, trong đó cần lưu ý bổ sung những chính sách về 

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 

30/5/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 

21/8/2014 của UBND tỉnh về quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp 

sống văn minh đô thị và nông thôn giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 

2020; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy ước xây dựng thôn, tổ 

dân phố văn hóa, trong đó chú trọng đến việc thực hiện các tiêu chí gia đình văn 

hóa. Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa" ở cơ sở. 

- Tiếp tục phát huy có hiệu quả phong trào “Thôn, tổ dân phố không có tội 

phạm và tệ nạn xã hội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” ở cơ sở. Tiếp tục triển khai việc đăng ký xây dựng mô hình cụm 

dân cư không có người sinh con thứ ba trở lên. Đồng thời, lồng ghép phong trào 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với các phong trào của các tổ 

chức đoàn thể chính trị, xã hội nhằm nâng cao chất lượng của phong trào trong 

giai đoạn mới. 

- Hướng dẫn các thôn, tổ dân phố trên địa bàn bình xét, công nhận danh 

hiệu gia đình văn hóa; tổ chức biểu dương, khen thưởng những gia đình, tập thể 

thực hiện tốt phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn 

hóa" vào ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 18/11 hàng năm. Ban chỉ đạo phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của các xã, thị trấn có trách 

nhiệm hướng dẫn các thôn, tổ dân phố lập hồ sơ, thủ tục để đề nghị Ban chỉ đạo 

huyện kiểm tra công nhận mới và phúc tra công nhận lại danh hiệu thôn, tổ dân 

phố văn hóa năm 2016. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Cấp huyện: Nguồn kinh phí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa” được bố trí trong nguồn kinh phí năm 2016 của 

phòng Văn hóa và Thông tin. 

2. Các xã, thị trấn sử dụng ngân sách địa phương được phân bổ để triển 

khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016, UBND huyện yêu cầu Thủ 

trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả./.  
 

Nơi nhận:                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;                                                      KT. CHỦ TỊCH 

- CT, PCT. UBND huyện;                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;                                                                                

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;                 (Đã ký)  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP + CVVX; 

- Lưu VT.                                                        

                       

                        Nguyễn Tuấn Anh 
 


