ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 280 /BC-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2020
Thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND
tỉnh về Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa giai đoạn 2016 - 2020”, ngày 29/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 3888/QĐ-UBND về Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Qua 05 năm
triển khai thực hiện, UBND tỉnh báo cáo tổng kết với các nội dung như sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện
1.1. Cấp tỉnh
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2016 - 2020” luôn được Ban Chỉ đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo bám sát Nghị
quyết số 15/2016-NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số
3888/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh để triển khai thực hiện hiệu quả
cả về số lượng và chất lượng trên địa bàn toàn tỉnh.
UBND tỉnh, ban chỉ đạo phong trào và các cơ quan thường trực ban chỉ đạo
tỉnh đã bám sát nhiệm vụ được phân công, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển
khai thực hiện (kèm theo Phụ lục).
Các cơ quan, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phong trào: Hàng năm, căn
cứ chương trình, kế hoạch và quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong
trào, đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, lồng ghép, hướng dẫn và
phối hợp các địa phương tổ chức thực hiện phong trào đảm bảo hiệu quả, chất
lượng các mục tiêu chủ yếu của phong trào.
Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với cơ quan văn hóa - thông
tin các cấp triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa hàng năm theo đúng quy định; tiếp tục đổi mới và nâng
cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng kịp thời
tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên và người lao động; 100% công đoàn cơ
sở đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên
chức, lao động.
Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 29-NQ/TU ngày 11/7/2014
thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Ban Thường vụ Tỉnh ủy
ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi
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đua trên địa bàn thôn, khu phố tại các điểm cầu trên toàn tỉnh. Thường xuyên chỉ
đạo các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền
về phong trào trên khắp địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt. Hướng dẫn, định hướng Báo
Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông trên địa
bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền đưa các tin, bài, hình ảnh về phong trào tập
trung vào việc phản ánh hiệu quả xã hội, những gương tập thể và cá nhân điển hình
tiêu biểu có nhiều thành tích tốt trong xây dựng gia đình văn hóa, thôn - khu phố
văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
1.2. Cấp huyện, thị xã, thành phố
Cấp ủy, HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố đã đưa chỉ tiêu, nhiệm vụ
thực hiện phong trào vào Nghị quyết trong nhiệm kỳ, trong chương trình hành động
của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung chỉ đạo
thực hiện.
Cơ quan thường trực ban chỉ đạo phong trào cấp huyện thường xuyên phối
hợp theo dõi, hướng dẫn thực hiện nội dung phong trào; định kỳ tổ chức giao ban
với ban chỉ đạo phong trào các xã, phường, thị trấn nhằm nắm chắc tình hình triển
khai và đề ra biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, phân công cụ thể trách nhiệm
các thành viên trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào. Tham mưu ban chỉ
đạo phong trào ban hành các văn bản chỉ đạo về nâng cao chất lượng phong trào đi
vào thực chất; về công tác quản lý và phát huy thiết chế văn hóa trên địa bàn; nâng
cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế
xuất đến năm 2020; nâng cao chất lượng và giữ vững các danh hiệu “Gia đình 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”; triển khai xây
dựng, thực hiện hương ước, quy ước...
Hầu hết các xã, phường, thị trấn đều tổ chức sơ kết phong trào và xây dựng
kế hoạch thực hiện phong trào hàng năm; tổ chức đăng ký, bình xét xây dựng gia
đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa theo đúng quy định; củng
cố kiện toàn ban chỉ đạo phong trào cấp xã và ban công tác Mặt trận thôn, khu phố;
tổ chức trang trọng Lễ đón nhận danh hiệu thôn, khu phố văn hóa vào “Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư...
Ban Chỉ đạo phong trào cấp huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện phong trào, thường xuyên kiện
toàn, củng cố ban chỉ đạo; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo,
thực hiện công tác phối hợp giữa các thành viên ban chỉ đạo thường xuyên; tổ chức
triển khai các nội dung, tiêu chuẩn, kiểm tra, giám sát phong trào ở cơ sở; tập trung
chỉ đạo, triển khai thực hiện mục tiêu của phong trào giai đoạn 2016 - 2020 gắn với
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn; đầu tư và hỗ trợ ngân sách
nhà nước xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, nhà văn hóa, sân thể thao
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thôn - khu phố; khen thưởng, động viên kịp thời các nhân tố tiêu biểu, góp phần
thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp, ngày càng đạt hiệu quả.
1.3. Công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch hướng dẫn, tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu
dân cư; ký Chương trình phối hợp số 16/CTrPH-MTTQVN-SVHTTDL ngày
16/7/2020 về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn
hướng dẫn công tác chấm điểm, nộp hồ sơ và phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch tổ chức kiểm tra, họp bình xét, công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, trường học, bệnh viện đạt chuẩn văn hóa ở các địa phương; chỉ đạo xây
dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp gắn với
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn, an
ninh.
Hàng năm, thường trực ban chỉ đạo cấp tỉnh và huyện thường xuyên tổ chức
kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào ở các địa phương,
qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình thực hiện nội dung phong
trào ở cơ sở; tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả công tác phối kết hợp liên tịch
lồng ghép phong trào với các sở, ngành, địa phương.
Thành viên ban chỉ đạo các cấp phối hợp chỉ đạo, triển khai tổ chức thực
hiện phong trào, vừa lồng ghép các nội dung phong trào vào trong kế hoạch hoạt
động của ban, ngành mình vừa thường xuyên phối hợp theo dõi, hướng dẫn thực
hiện nội dung phong trào.
1.4. Công tác tuyên truyền
Công tác tuyên truyền các nội dung của phong trào thường xuyên triển khai
đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thông qua nhiều phương
thức đa dạng, phong phú, các cuộc họp dân, chương trình hoạt động lồng ghép của
các ban, ngành, đoàn thể trên panô, áp phích, khẩu hiệu, các phương tiện thông tin
truyền thông; thông qua hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động tỉnh, huyện,
thị xã, thành phố với các chương trình lồng ghép văn nghệ tuyên truyền thiết thực,
với các phong trào, các cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ
đại”, “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chung sức
chung lòng xây dựng nông thôn mới”,… thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang, lễ hội, thực hiện mục tiêu 3 giảm, quy chế dân chủ ở cơ sở, xây
dựng môi trường xanh - sạch - đẹp.
Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch ưu tiên tổ
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền lưu động,
luân chuyể n sách, chiếu phim lưu động… phục vụ các xã xây dựng nông thôn mới.
Các huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng
tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; tăng cường công tác tuyên
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truyề n và phát động sâu rộng phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng
nông thôn mới” gắn với thực hiện các hoạt động phong trào, cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Cung cấp gần 3.000 tập sách hỏi, đáp pháp luật về xây dựng đời văn hóa
nông thôn cho cơ sở nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa - xã
hội, cán bộ mặt trận, nông dân nắm vững, từ đó vận dụng và thực hiện tốt chủ
trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng và thực hiện hương ước,
xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn
mới
Đài Phát thanh và Truyền hình duy trì và mở rộng chuyên mục “Xây dựng
nếp sống văn hóa và gia đình” được phát sóng định kỳ vào chủ nhật hàng tuần với
thời lượng 15 phút/chương trình trên sóng phát thanh nhằm tăng cường công tác
tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến, nêu gương “Người
tốt, việc tốt” trong việc thực hiện phong trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến nhiều đối
tượng, tầng lớp Nhân dân; đồng thời phản ánh những tiêu cực, hình thức, chạy theo
thành tích trong việc xét và công nhận các danh hiệu văn hóa; tuyên truyền, vận
động Nhân dân, khu dân cư thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Chung sức xây
dựng nông thôn mới” góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các
dự án, chính sách của nhà nước liên quan trực tiếp đến giảm nghèo bền vững, xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Trong thời gian qua, đã thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền về phong
trào, góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển đều khắp vùng, miền địa
phương trong tỉnh; cấp 1.833 tập tài liệu hướng dẫn kiểm tra, rà soát hương ước,
quy ước cho cơ sở nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội,
cán bộ mặt trận, nắm vững, từ đó vận dụng và thực hiện tốt chủ trương đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện hương
ước, quy ước, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xây dựng xã đạt chuẩn văn
hóa nông thôn mới; 600 đĩa CD các ca khúc truyên truyền cổ động xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhằm tuyên tuyền các hoạt động xây dựng
nông thôn mới thông qua lời ca tiếng hát, tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi trên
các địa bàn, đưa mục tiêu xây dựng nông thôn mới thực sự đi vào đời sống Nhân
dân; 700 đĩa CD tuyển tập tranh cổ động tuyên truyền giữ gìn bản sắc văn hóa
trong xây dựng nông thôn mới.
1.5. Kinh phí hoạt động phong trào các cấp và nguồn từ chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ
Việc đầu tư ngân sách Nhà nước cho phong trào vẫn được duy trì, ban chỉ
đạo phong trào tỉnh được phân bổ trên 200 triệu đồng/năm, ban chỉ đạo phong trào
cấp huyện được phân bổ 120 triệu đồng/huyện/năm.
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Ban chỉ đạo phong trào xã, phường, thị trấn: Hiện nay, áp dụng theo Nghị
quyết 60/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 20/7/2018 thì xã thuộc địa bàn đặc biệt khó
khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo: 26.000.000
đồng/năm/xã; xã thuộc vùng khó khăn: 25.000.000 đồng/năm/xã; xã, phường, thị
trấn còn lại: 20.000.000 đồng/năm/xã. Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ
dân: 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư, khu dân cư có quy mô dân số từ 700 hộ trở
lên cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư,
đối với các khu dân cư các xã thuộc vùng khó khăn, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó
khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo ngoài mức hỗ trợ
theo quy định được bố trí thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư.
Trong 05 năm qua, kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho phong trào là
30,482 tỷ đồng (trong đó, cấp tỉnh 1,199 tỷ đồng, cấp huyện 6 tỷ đồng và cấp xã
23,483 tỷ đồng). Vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
là: 4,16 tỷ đồng.
Nguồn kinh phí được hỗ trợ và sử dụng đúng mục đích mang lại hiệu quả
trong các nội dung của phong trào và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới đã phát huy vai trò của phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới;
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy
mạnh công năng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; góp
phần thành công các mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020.
2. Kết quả thực hiện
2.1. Kết quả thực hiện các nội dung của phong trào
a) Đoàn kết giúp nhau “Xóa đói, giảm nghèo”, phát huy truyền thống đền ơn
đáp nghĩa, tương thân, tương ái
Công tác “Xóa đói, giảm nghèo” tiếp tục được triển khai sâu rộng trong mọi
tầng lớp Nhân dân thông qua các hoạt động thiết thực của phong trào đã thay đổi
nhận thức và thu hút sự hưởng ứng đồng tình của quần chúng Nhân dân. Các cấp,
các ngành, đoàn thể và địa phương quan tâm, phát huy truyền thống đoàn kết,
tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế trong Nhân dân.
Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Viê ̣t Nam các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả và được các cấp ủy,
chính quyền, các đoàn thể, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, Nhân dân trong và
ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng. Từ năm 2016 đến nay, quỹ “Vì người nghèo” các
cấ p trong tin
̉ h đã vận đô ̣ng đươ ̣c khoảng 70 tỷ đồ ng, trong đó quỹ cấ p tin̉ h vâ ̣n
đô ̣ng đươ ̣c trên 23 tỷ đồ ng, quỹ cấ p huyện, cấp xã vâ ̣n đô ̣ng đươ ̣c trên 46 tỷ đồng;
đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 993 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với tổ ng số
tiề n 31,531 tỷ đồ ng. Ngoài ra, Quỹ cứu trợ các cấp vận động được 52 tỷ đồng, từ
nguồn quỹ đã xuất chi hỗ trợ 800.000 đối tượng, với tổng số tiền 35 tỷ đồng.
Công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái được Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp trong tỉnh quan tâm phối hợp triển khai thực hiện; nhất là triển khai
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thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc, phụng
dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công, gia đình chính sách. Trong
5 năm qua, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp đã vận động được 40,781 tỷ đồng, từ
nguồn quỹ trên cùng với ngân sách tỉnh đã xây dựng và sửa chữa được 912 căn nhà
cho người có công với cách mạng, trao tặng 4.976 sổ tiết kiệm, tặng 45.752 phần
quà trên 14 tỷ đồng; các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nạn nhân chất độc da
cam, trẻ mồ côi, người tàn tật, người già neo đơn, người dân bị ảnh hưởng do thiên
tai, hoạn nạn có điều kiện vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống với tổng số
tiền trên 30 tỷ đồng.
Các phong trào, mô hình tiếp tục được duy trì; nhiều chính sách, giải pháp
giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được tổ chức thực hiện tốt, tỷ
lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,0% đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới,
bảo đảm người nghèo được thụ hưởng các chính sách trợ giúp để cải thiện điều
kiện sống và tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.
b) Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật
Phong trào đã có nhiều tác động mạnh mẽ đến xây dựng nếp sống văn hóa
lành mạnh, văn minh; kỷ cương pháp luật đã được chuyển biến tích cực trong nhận
thức, ý thức, trách nhiệm của mọi người; qua đó đã góp phần xây dựng quan hệ
giữa người với người đối xử nhau bình đẳng và nhân ái; xây dựng và phát huy
những giá trị văn hóa tốt đẹp, xóa bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu trong
Nhân dân; ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân được nâng lên, tình hình triển
khai thực hiện mục tiêu 03 giảm (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn
giao thông) trên địa bàn tỉnh trong những năm qua được các thôn, khu phố thực
hiện tốt, góp phần làm giảm tai nạn giao thông, giảm tội phạm, giảm các tệ nạn xã
hội…; nhiều sở, ban, ngành xây dựng nhiều mô hình điểm liên quan đến ngành
quản lý, nhằm tuyên truyền, định hướng trong Nhân dân nếp nghĩ, nếp sống văn
hóa trong từng cá nhân, từng gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
qua đó cũng góp phần làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi mặt đời sống,
nâng cao nhận thức, nói không đối với các sản phẩm văn hóa độc hại.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xây dựng xã, phường, thị
trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; công tác bảo vệ môi trường, an
toàn vệ sinh thực phẩm… được đẩy mạnh từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,
các xã, phường, thị trấn đã đăng ký xây dựng và nghiêm túc triển khai thực hiện có
hiệu quả, từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội, đã tạo ra môi trường văn hóa lành
mạnh, tạo cho người dân ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức cộng đồng, lòng nhân ái
khoan dung, trọng nghĩa tình; kỷ cương của xã hội được đề cao, làm cho văn hóa
trở thành nhân tố thúc đẩy con người tự hoàn thiện nhân cách, thấm sâu vào toàn bộ
lĩnh vực đời sống, kinh tế và hoạt động xã hội, hình thành nên một môi trường văn
hóa ngày càng tiến bộ và văn minh. Toàn tỉnh có 85/124 số xã, phường, thị trấn đạt
danh hiệu lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

7

c) Xây dựng môi trường văn hóa
Các cấp, các ngành triển khai tuyên truyền sâu rộng các tiêu chí đạt
chuẩn văn hóa để tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng
lớp Nhân dân trong việc “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”. Nhiều cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên phát động, vận động, tuyên truyền làm
tốt công tác cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,
nhiều thôn, khu phố duy trì và không phát sinh mới tệ nạn xã hội, không có người
vi phạm pháp luật… Đồng thời, các cấp, các ngành thường xuyên đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ cưới, lễ tang và lễ hội theo Chỉ thị
27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) được tổ chức ngày càng tiến bộ, tiết kiệm
và lành mạnh; những nguyên tắc, nghi thức, phong tục tập quán đã được cụ thể hóa
bằng các điều khoản trong hương ước, quy ước xây dựng thôn, khu phố văn hóa;
tiếp tục tuyên truyền, vận động, chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường đưa
tang theo tinh thần Công văn số 1940/UBND-VXDL ngày 07/6/2016 của UBND
tỉnh; triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... và đã được phổ biến, tuyên
truyền rộng rãi đến Nhân dân và các cơ sở mai táng. Tại nhiều xã, phường, thị trấn,
chính quyền đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức lễ trao giấy kết hôn tập thể
cho các cặp vợ chồng trẻ, tổ chức lễ cưới tiết kiệm, lành mạnh, không có tình trạng
lợi dụng cưới xin, ma chay để cầu danh, trục lợi, kinh doanh. Công tác tổ chức lễ
hội ngày càng chu đáo, văn minh, nhiều địa phương đã lồng ghép những nghi lễ
tâm linh nguyên thủy với các hoạt động văn hóa - thể thao lành mạnh để lễ hội thực
sự vui tươi bổ ích, bảo tồn môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp - an toàn, gắn với
phục vụ phát triển du lịch ở địa phương. Ý thức của các tầng lớp Nhân dân trong
tỉnh về việc tham gia đóng góp giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng,
ngõ xóm thông thoáng, vét mương, làm cống, xử lý rác thải… làm cho bộ mặt cảnh
quan môi trường tại các khu dân cư ngày càng sạch đẹp.
Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư được các
cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, hướng dẫn triển khai đến cơ sở. Ngày
19/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành quy định về định xây dựng, thực hiện hương
ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và đã tiến hành hướng dẫn kiểm tra, rà
soát các hương ước, quy ước đã được công nhận hoặc phê duyệt trên địa bàn các
huyện, thị xã, thành phố. Các quy ước của thôn, khu phố được thực hiện tốt, đặc
biệt đã phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ trong việc giáo dục con cháu,
hoạt động khuyến học được các dòng họ chú trọng, đã góp phần đẩy mạnh phong
trào khuyến học của các gia đình, dòng họ và toàn xã hội.
d) Xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao
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Công tác xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao đã được các cấp, các
ngành quan tâm. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở có vai trò, vị trí quan
trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
quần chúng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phát triển câu lạc bộ sở thích, các
hoạt động đang được từng bước mở rộng, nội dung chương trình ngày càng đa
dạng, phong phú và phù hợp với nhu cầu của các tầng lớp Nhân dân.
Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao toàn tỉnh Bình Thuận có 01
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, 09/10 trung tâm văn hóa và thể thao cấp
huyện; 106/124 trung tâm văn hóa và thể thao cấp xã; 671/691 nhà văn hóa thôn,
khu phố đã được cung cấp cơ bản đầy đủ các trang, thiết bị phục vụ cho hoạt động
văn hóa, thể thao; số còn lại sử dụng các trung tâm học tập cộng đồng, trường học
và các nhà dân tại địa bàn có điều kiện phù hợp để hoạt động tạm thời.
Hiện nay, toàn tỉnh có có 28 nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng, 131 bể
bơi 50m, 25m và các loại bể bơi khác, 12 sân vận động có khán đài, 13 sân vận
động không có khán đài, 230 sân bóng đá mini, 250 sân bóng chuyền, 13 sân bóng
rổ, 230 sân cầu lông, 35 sân quần vợt và 436 câu lạc bộ thể thao ở khu dân cư phục
vụ cho nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao của Nhân dân. Tỷ lệ người luyện tập thể
dục thể thao thường xuyên đạt 32%, tỷ lệ trường ho ̣c đảm bảo giáo dục thể chất đạt
100%.
Có hơn 200 điểm tập thể dục thể thao thanh thiếu niên, 01 Trung tâm Sinh
hoạt dã ngoại thanh thiếu niên, 01 Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh, 02 nhà thiếu nhi cấp
huyện, hàng trăm địa điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi và nhiều loại hình
tổ chức sinh hoạt văn hóa, giải trí lành mạnh …
Công tác xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao được cán bộ và Nhân dân
hưởng ứng tham gia, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, các địa
phương hỗ trợ kinh phí, Nhân dân đóng góp và kinh phí vận động từ các nguồn tài
trợ của tổ chức, cá nhân đã nâng dần các thiết chế văn hóa - thể thao đáp ứng kịp
thời nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân ở khu dân cư. Hoạt động
của các trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa thôn, khu phố đã từng bước
thu hút đông đảo nhân dân đến tham gia hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao… góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở và thể hiện là nơi giao
lưu, gặp gỡ và phát huy truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
đ) Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh
Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho
cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị và quần chúng Nhân dân. Thực hiện
nghiêm chỉnh quy chế nơi cơ quan, đơn vị, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng
và nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực trong đấu tranh,
ngăn chặn, đây lùi các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí…; tổ chức các hoạt

9

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, tạo sân chơi bổ ích, đáp ứng nhu
cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho Nhân dân, phát huy các giá trị văn hóa của
dân tộc và địa phương.
Thông qua phong trào, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy và nâng cao ý thức thực hiện quyền
làm chủ của Nhân dân, có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cộng đồng,
thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn, khu phố; hưởng ứng công cuộc xây dựng
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
2.2. Kết quả thực hiện phong trào cụ thể (kèm theo các phụ lục 1, 2, 3, 4)
a) Xây dựng “Gia đình văn hóa”
Công tác tuyên truyền, vận động, đăng ký xây dựng và tổ chức bình xét,
công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được ban chỉ đạo phong trào các cấp quan
tâm chỉ đạo và ban công tác Mặt trận thôn, khu phố tổ chức thực hiện theo đúng
quy định, công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo theo 03 tiêu chuẩn xây dựng gia
đình văn hóa, công tác xây dựng gia đình văn hóa ngày càng chất lượng, đạt kết
quả đáng khích lệ, thể hiện số lượng hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm
tăng: Năm 2016, có 270.122/291.908 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ
92.54% so với tổng số hộ; đến năm 2020, có 288.992/311.207 hộ đạt gia đình văn
hóa, tỷ lệ 92.86% so với tổng số hộ, tăng 18.870 hộ gia đình văn hóa so với năm
2016; so với cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2015, tăng 27.002 hộ, thực hiện được 110%,
đạt 118,6% so với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.
Đến nay, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã phát triển mạnh mẽ, rộng
khắp, ngày càng nâng cao chất lượng, là cơ sở vững chắc thúc đẩy cuộc vận động
xây dựng thôn - khu phố văn hóa và góp phần xây dựng con người thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tác động tốt đến công tác xóa đói, giảm nghèo,
phát triển kinh tế, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, góp phần hình thành nhân cách và
thái độ ứng xử văn hóa cho từng thành viên trong gia đình.
b) Mặt trận tham gia vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa trong
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Cuộc vận động luôn được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện có hiệu quả
các nội dung xây dựng gia đình văn hóa, thôn - khu phố văn hóa, từng bước được
nâng dần chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu. Cuộc vận động đã đóng vai trò
hết sức quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa
phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước ổn định và cải thiện
đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; nâng cao ý thức
trách nhiệm của cộng đồng, tự phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế gia đình, giảm
nghèo, làm giàu chính đáng; thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở địa phương, tạo sự chuyển biến
quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú ở khu
dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; củng cố niềm tin của Nhân

10

dân với Đảng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy dân chủ, tuyên
truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Thông qua cuộc vận động, công tác dân số - giáo dục - y tế được chú trọng,
tỷ lệ trẻ em huy động đến trường đạt gần 100%, nhiều thôn - khu phố văn hóa duy
trì đạt 100%; quan tâm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chương trình dân số kế hoạch
hóa gia đình được lồng ghép, thực hiện giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Tổ chức cho các
tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý kiến các văn bản dự thảo luật, văn kiện đại hội
Đảng; phối hợp tổ chức tốt các kỳ bầu cử các cấp, các đợt tiếp xúc cử tri… góp
phần xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa bàn
cơ sở trong tỉnh.
Cùng với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
đã phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa, thể thao và du lịch và các ngành chức
năng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” đạt kết quả tốt ở khu dân cư vào
dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11. Ngày hội
thật sự là một ngày trọng đại trong năm gắn kết với nhiều hoạt động văn hóa - thể
thao mang nhiều bản sắc địa phương, ngày hội cũng là dịp công bố và khen thưởng
các gia đình biểu biểu đạt danh hiệu gia đình văn hóa và các thôn - khu phố đạt
danh hiệu văn hóa tiêu biểu hàng năm.
c) Xây dựng “Thôn - khu phố văn hóa”
Cuộc vận động xây dựng thôn - khu phố văn hóa đã được cấp ủy, chính
quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, cùng với sự đồng
tình, hưởng ứng của đông đảo cán bộ và Nhân dân ở địa phương. Công tác triển
khai đăng ký, bình xét danh hiệu thôn - khu phố văn hóa theo đúng quy trình hướng
dẫn, đúng tiêu chí quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, không hình thức và chạy
theo thành tích, coi trọng chất lượng và hiệu quả.
Cuộc vận động xây dựng thôn - khu phố văn hóa đã trở thành phong trào
mạnh mẽ, tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng
đời sống văn hóa ở cơ sở. Năm 2016, có 572/706 thôn - khu phố đạt chuẩn văn hóa,
tỷ lệ 81.02%, đến năm 2020, có 661/691 thôn - khu phố đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ
95,7%, tăng tăng 89 thôn, khu phố văn hóa so với năm 2016; so với cùng kỳ giai
đoạn 2011-2015, tăng 117 thôn - khu phố văn hóa, thực hiện được 121,5%, đạt
133% so với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.
d) Xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt
chuẩn văn minh đô thị”
- Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: Năm 2016, toàn tỉnh có
64/96 xã tổ chức phát động xây dựng và có 35 xã đạt chuẩn, tỷ lệ 36,46% so với
tổng số xã, đến năm 2020, có 75/93 xã tổ chức phát động xây dựng, có 70 xã đạt
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chuẩn, tỷ lệ 75,3% so với tổng số xã, tăng 35 xã đạt chuẩn so với năm 2016; tăng
55 xã so với cùng kỳ giai đoạn 2011 -2015, đạt 125% so với kế hoạch giai đoạn
2016 - 2020.
- Xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị: Năm 2016, có 17/31
phường, thị trấn phát động xây dựng và có 5 phường, thị trấn được công nhận đạt
chuẩn, tỷ lệ 16,13% so với tổng số phường, thị trấn, đến năm 2020, có 24/31
phường, thị trấn phát động xây dựng và có 22 phường, thị trấn được công nhận đạt
chuẩn, tỷ lệ 70% so với tổng số phường, thị trấn, tăng 17 phường, thị trấn so với
năm 2016; so với cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2015, tăng 21 phường, thị trấn.
Việc xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa được các cấp ủy, chính quyền
các cấp, cơ sở quan tâm, tập trung đầu tư kinh phí xây dựng nhiều công trình phục
vụ Nhân dân như: Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, nhà văn hóa thôn, khu phố,
trường học, trạm y tế, cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở vệ sinh môi trường... nhằm
thực hiện đạt các tiêu chí xã văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới
và các phong trào thi đua khác ở địa phương, góp phần làm chuyển biến tích cực
đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là vùng nông thôn được nâng lên
rõ rệt; văn hóa, giáo dục, y tế có bước phát triển, an ninh chính trị ổn định, trật tự
an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; cảnh
quan môi trường được cải thiện, hạn chế tình trạng vứt rác, bỏ rác không đúng nơi
quy định, người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ
hội; tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm ngày càng
gắn bó.
đ) Xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Liên đoàn lao động các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa, thể thao
và du lịch cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hóa”. Đến nay, phong trào đã thực sự có nhiều chuyển biến rõ nét, các cơ quan, đơn
vị trong tỉnh đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu được giao với việc thực hiện
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm và ý thức chấp hành, chấn chỉnh tác
phong, giờ giấc làm việc theo Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy; chấp hành pháp luật về an toàn giao thông theo Chỉ thị 20/CTUBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh; thực hiện giao tiếp ứng xử văn minh, quy
chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí, giải quyết kịp thời
đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu
hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã thực sự đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy hoàn
thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, năm 2016 có
1.446/1.646 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 87.85%; đến năm 2020, có
1.440/1.517 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 94.92%. Do đề án sáp nhập cơ
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quan, đơn vị hành chính nên so với cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2015, tổng số cơ
quan, đơn vị đạt chuẩn giảm 14 cơ quan, đơn vị.
Phong trào xây dựng, hoạt động văn hóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể
thao phục vụ người lao động làm việc tại các khu công nghiệp ngày càng được
quan tâm.
Liên đoàn Lao động tỉnh và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp xây
dựng chuyên mục “Lao động và Công đoàn” phát sóng được 72 kỳ (trong đó truyền
hình 36 kỳ, phát thanh 36 kỳ). Trên Website Công đoàn Bình Thuận đã đăng tải
được hơn 1.000 tin, bài phản ánh tình hình hoạt động của phong trào công nhân,
viên chức, lao động. Hằng năm, tổ chức hội diễn nghệ thuật không chuyên trong
công nhân, viên chức, lao động tại liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn cấp
ngành.
Trong thời gian qua, các cấp công đoàn các khu công nghiệp đã tổ chức 34
lớp tuyên truyền cho 20.786 lượt công nhân lao động, nội dung tuyên truyền tập
trung về pháp luật lao động, công đoàn và những nội dung pháp luật khác có liên
quan đến quyền, lợi ích công nhân lao động; cấp phát 4.000 tài liệu tuyên truyền về
văn hóa công nhân; tổ chức 20 lần hội diễn, văn nghệ với 28.740 lượt công nhân
lao động tham gia; 28 lần hội thao với 20.500 lượt công nhân lao động tham gia.
Từ năm 2016 - 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 1.777 suất quà hỗ trợ
cho công nhân lao động khó khăn tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với
tổng trị giá 932 triệu đồng.
e) Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”
Phong trào rèn luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp, đã trở thành một
phong trào tự nguyện, tự giác của đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, ngày
càng phát huy hiệu quả theo tinh thần “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại”. Tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 32%, tỷ lệ
trường ho ̣c đảm bảo giáo dục thể chất đạt 100%; phong trào thể dục thể thao quần
chúng ngày càng được nhân rộng.
Nhiều cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện thể dục thể thao tiếp tục
được đầu tư xây dựng cũng như thường xuyên nâng cấp thông qua hoạt động xã
hội hóa. Nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp đầu tư xây dựng sân bãi thể dục, thể
thao như: Sân bóng đá mini, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông, hồ bơi,
phòng tập gym… phục vụ nhu cầu luyện tập, thi đấu thể dục thể thao của người
dân. Phong trào thể dục thể thao quần chúng thời gian qua đã có những bước phát
triển, với nhiều loại hình hoạt động tổ chức thường xuyên và thông qua các kỳ đại
hội thể dục thể thao, như ngày chạy vì sức khỏe - chào năm mới, các giải thể thao
quần chúng từ tỉnh đến cơ sở; phong trào được đông đảo Nhân dân tự nguyện tham
gia, phát triển rộng khắp, thông qua các câu lạc bộ, hội, liên đoàn thể thao, cơ quan,
đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, qua chương trình ký kết liên tịch giữa các
cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh. Mỗi năm, trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức
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hơn 200 giải thể thao quần chúng, nhờ đó các môn thể thao dân tộc được khôi
phục.
g) Phong trào học tập, lao động sáng tạo
Trong phong trào học tập, lao động, sáng tạo, Hội Nông dân tỉnh và các sở
ngành: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn đã ký kết phối hợp liên tịch thực hiện việc tuyên truyền phổ biến,
đẩy nhanh các ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ,
nhất là công nghệ sinh học và công nghệ thông tin vào phát triển sản xuất phục vụ
nông nghiệp; xây dựng các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư, sản xuất kinh
doanh giỏi; hình thành các nhóm sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP…
Đoàn thanh niên các cấp đã thực hiện bê tông hóa 580 km đường giao thông
nông thôn, nạo vét 650 km kênh mương nội đồng, khơi thông trên 110.000 m cống
thoát nước; phát quang 250 km tuyến kênh; xây dựng mới 30 và sửa chữa 120 nhà
nhân ái và nhà văn hóa thôn. Thực hiện 240 công trình “Tuyến đường ánh sáng an
ninh” với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; 200 công trình thủy lợi nhỏ với tổng kinh phí
gần 3 tỷ đồng; 480 công trình giao thông nông thôn với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng;
tặng 320 khu vui chơi cho các trường mẫu giáo và tiểu học trị giá gần 1 tỷ đồng; tư
vấn hướng nghiệp cho 96.573 lượt đoàn viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho
20.289 đoàn viên thanh niên, trong đó có 11.770 thanh niên được tiếp cận và có
việc làm. Tổ chức đồng loạt trên 5.500 đợt hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”,
“Ngày chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động như thu gom xử lý rác thải, khơi thông
cống rãnh, chăm sóc bảo vệ cây xanh, bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, tổ
chức trên 21.180 buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, 115.249 buổi tuyên
truyền về phòng chống ma túy, mại dâm... Tổ chức dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm
thu gom trên 1.174 tấn rác thải các loại; tổ chức gần 4.500 lượt tuyên truyền bảo vệ
môi trường, trên 5.100 hoạt động làm vệ sinh môi trường tại khu vực trọng điểm,
tại bia ghi danh, trường học, chợ…, trồng hơn 1,5 triệu cây xanh,...; phát huy mô
hình tiêu biểu như mô hình “Văn phòng xanh, hiện đại” trong thanh niên công
chức, viên chức; mô hình “Sân trường, phòng học không rác” trong học sinh, sinh
viên; mô hình “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; mô
hình “Góc phố xanh - Vỉa hè sạch” của thanh niên địa bàn thành phố Phan Thiết và
thị xã La Gi; duy trì hoạt động của 132 đội thanh niên xung kích an ninh, 241 mô
hình chi đoàn dân quân tự vệ, 149 tuyến đường thanh niên tự quản với tổng chiều
dài hơn 162 km, 143 cổng trường an toàn, 09 điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an
toàn; 05 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.
h) Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến
Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và địa phương đã chủ trì triển khai xây
dựng phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua
“Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”; cụ thể hóa tiêu chí người tốt,
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việc tốt trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thôn - khu
phố văn hóa; qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu xuất
sắc như ông Trần Năm, Thường Xuân Hữu (Tuy Phong); Huỳnh Năm, K'Bé, Tsằn
Boi Lộc (Bắc Bình); Bùi Minh, Nguyễn Văn Năm (Hàm Thuận Bắc); Huỳnh Cảnh
(Hàm Thuận Nam); Trần Kim Lân (Hàm Tân); Nguyễn Công Sấn (Tánh Linh);
Đặng Văn Rạng (Đức Linh); Cao Minh Quang, Huỳnh Trí (Phú Quý, Nguyễn Thị
Tỵ (Phan Thiết), Nguyễn Xuân Vinh (La Gi),… Đã có 9.000 gương “Người tốt,
việc tốt” được công nhận, vinh danh. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được
biểu dương khen thưởng; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tiếp tục được nhân
rộng, tiêu biểu là các phong trào, mô hình như: Mô hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng
đồng”; mô hình bảo vệ môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; “Khu dân cư bảo vệ
môi trường”; “Khu dân cư không có ma túy”; “Ánh sáng an ninh”; “Nông dân sản
xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực hoc tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc”, “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”, “Câu lạc bộ liên thế hệ giúp
nhau làm kinh tế”, “Người cao tuổi nêu gương sáng”, “Cựu chiến binh gương
mẫu”…
3. Đánh giá chung
3.1. Mặt được
Nhìn chung, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” được phát triển rộng khắp, tăng về số lượng và
chất lượng, các chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Phong trào gắn kết chặt
chẽ với phong trào thi đua yêu nước “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn
mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các
phong trào thi đua khác được cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện, các cấp ủy,
chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, được
Nhân dân đồng tình, hưởng ứng đã thu được những kết quả khá to lớn, góp phần
tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với nhiều biện pháp,
giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở địa phương, Phong trào đã
từng bước đi vào chiều sâu, chất lượng ngày càng được nâng lên và phát triển đều
khắp trên các địa bàn cơ sở.
Phong trào đã phát huy được sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân trong phát
triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhân
đạo, từ thiện, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống Nhân dân góp phần ổn định về
trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy
quyền làm chủ trực tiếp của Nhân dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nhất là cơ
sở hạ tầng được hoàn thiện và phát triển.
Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên được củng cố, tăng cường kiểm tra đôn
đốc, bám sát địa bàn để chỉ đạo phong trào kịp thời. Kết quả thực hiện phong trào
đạt được những kết quả tích cực, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào các
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cấp được ban hành kịp thời, được triển khai đồng bộ đã tạo ra sự thống nhất cơ bản
về nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện Phong trào.
Nội dung, tiêu chí của phong trào gắn với các cuộc vận động, phong trào
khác, có tác động sâu sắc đến đời sống xã hội và có sự đồng thuận, hưởng ứng thực
hiện của Nhân dân, đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh,
giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống
văn minh, kỷ cương xã hội, ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng môi trường văn
hóa lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân, ổn định chính
trị, giữ vững an ninh - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Việc tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu phong trào thực hiện đúng
quy trình, kết quả năm sau cao hơn năm trước; phong trào phát triển đều khắp,
chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao chất lượng, dần đi vào thực chất.
Cuộc vận động xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hóa” gắn với xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, lao động đã trở thành
phong trào thi đua sôi nổi của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao trách
nhiệm và ý thức của người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyết tâm
hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ, giữ
gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn, an ninh, an sinh, phúc lợi xã hội và nâng
cao đời sống văn hóa cho người lao động.
3.2. Khó khăn, hạn chế
Một số nội dung của chương trình đã không còn phù hợp với tình hình thực
tiễn, với hệ thống các văn bản pháp quy, các cuộc vận động, phong trào và các nội
dung văn hóa khác. Phong trào phát triển chưa đồng đều giữa các vùng miền trong
tỉnh; chất lượng hoạt động cụ thể của một số nội dung chưa đạt yêu cầu đề ra, kết
quả thực hiện chưa vững chắc, thiên về bề nổi, hình thức, chưa đi vào chiều sâu.
Công tác phối hợp của các cấp, các ngành, cộng đồng và xã hội trong việc
triển khai thực hiện phong trào chưa được thường xuyên, việc phân công nhiệm vụ
chưa rõ người, rõ việc nên chất lượng ở một số nơi chưa cao, chưa toàn diện; việc
huy động các nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng
các danh hiệu văn hóa chưa thực chất, một số giá trị văn hóa truyền thống có nguy
cơ mai một; vấn đề đạo đức, lối sống, nếp sống có những biểu hiện xuống cấp…
Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo các cấp còn nhiều khó khăn. Một số địa
phương bố trí kinh phí không đủ cho các hoạt động tối thiểu của phong trào dẫn
đến khó khăn cho những người thực hiện, chưa khuyến khích, động viên được
những người làm phong trào; thiết chế văn hóa còn thiếu, nhiều nơi xuống cấp
không được quan tâm đầu tư, sửa chữa kịp thời, hiệu quả sử dụng chưa cao, còn
trông chờ vào nguồn chi của ngân sách Nhà nước…
II. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN
ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH,
GIAI ĐOẠN 2021 - 2026, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
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1. Phương hướng chung xây dựng chương trình thực hiện phong trào
giai đoạn mới
Tiếp tục xác định phát triển phong trào theo hướng bền vững, có chiều sâu,
chất lượng, hiệu quả, thiết thực, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp Nhân dân,
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia; trong đó tập trung bám
sát nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 Bộ Chính trị về tiếp tục thực
hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW, ngày 09/6/2014 của 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 bền vững đất nước”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW,
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các văn bản của Tỉnh ủy,
HĐND tỉnh về triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; rà soát, ban hành các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn ban chỉ đạo phong trào các cấp thực hiện một số nhiệm vụ
trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, đảm bảo tính đồng bộ,
hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần
thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh (khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025.
Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng
đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính
trị, trong từng cộng đồng thôn, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và
mỗi gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng
môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt
Nam hoàn thiện nhân cách.
Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản, khu phố văn hóa; cơ
quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tạo chuyển biến tích cực xây dựng
con người Việt Nam có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; xây dựng
môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân
tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Phát huy vai trò của phong trào gắn với xây dựng nông thôn mới; cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh xây
dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở.
Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; chính quyền các
cấp; Ban Chỉ đạo phong trào ở các cấp; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 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.
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Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của Nhân dân và
cả hệ thống chính trị; huy động tối đa các nguồn lực, khai thác tốt nguồn nội lực,
tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương; tạo môi trường thuận lợi thu hút
nguồn lực của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng các thiết chế, cơ sở vật
chất cho các hoạt động văn hóa, thể thao.
Giữ vững các danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, khu phố văn hóa; xã văn hóa
nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
văn hóa góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc; bảo đảm văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội.
Tiếp tục tổ chức nhân rộng những phong trào hay, nhân tố mới, điển hình
mới của tỉnh, của điạ phương, cơ sở lồng ghép vào phong trào. Kết hợp chặt chẽ
phong trào với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn
2021 - 2025.
2. Nội dung cụ thể của phong trào giai đoạn mới
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình thực hiện phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn đoạn mới, UBND tỉnh sẽ
xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy
đúng định./.
Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh);
- Ban VHXH HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXNV. Hương.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh
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PHỤ LỤC
DANH MỤC VĂN BẢN BAN HÀNH CỦA UBND TỈNH,
BAN CHỈ ĐẠO VÀ THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TỈNH
- Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc
ban hành Chương trình thực hiện Phong trào giai đoạn 2016-2020;
- Kế hoạch số 2236 KH/UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện
Đề án truyền thông về phát triển Phong trào trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 30/5/2016, số 2962/QĐ-UBND ngày
10/10/2016, số 1092/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 và số 1182/QĐ-UBND ngày
14/5/2019 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh Bình
Thuận;
- Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về kết quả
xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân trong các khu công nghiệp giai đoạn
2011-2015;
- Công văn số 1940/UBND-VXDL ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh về việc
chấn chỉnh tình trạng rải vàng mã trên đường đưa tang;
- Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh về ban
hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh;
- Kế hoạch số số 578/KH-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh về thực
hiện Chỉ thị 52- CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu
chế xuất đến năm 2020;
- Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về kết quả xây
dựng đời sống văn hóa cơ sở tỉnh;
- Kế hoạch số 3769/KH-UBND ngày 6/9/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh
hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2018-2020;
- Kế hoạch số 4954/KH-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh về xây
dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
- Công văn số 5111/UBND-KGVXNV ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh về
việc triển khai Thông báo số 411/TB-VPCP ngày 25/10/2018 của Văn phòng Chính
phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực
tuyến toàn quốc Tổng kết Phong trào giai đoạn 2000-2018;
- Quyết đinh số 2188/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Hướng
dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu văn hóa trong Phong trào
“TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh;
- Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Quy
định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn - Bản văn hóa”,
“Khu phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh;
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- Kế hoạch số 2726/KH-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về tổ chức
Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào tỉnh Bình
Thuận giai đoạn 2000-2020;
- Công văn số 1631/UBND-KGVXNV ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về
việc triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế
văn hóa, thể thao cơ sở;
- Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh về kết quả thực
hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020;
- Báo cáo số 199/BC-BCĐ ngày 17/10/2016 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tổng
kết 05 năm thực hiện Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh giai đoạn 2011-2015;
- Kế hoạch số 487/KH-BCĐ ngày 15/02/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển
khai thực hiện Đề án truyền thông về phát triển Phong trào năm 2017 trên địa bàn
tỉnhp;
- Công văn số 951/BCĐ ngày 04/5/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về việc nâng
cao chất lượng Phong trào;
- Báo cáo số 1421/BC-BCĐ ngày 26/6/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả
01 năm thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Hướng dẫn số 1886/HD-BCĐ ngày 05/9/2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh về triển
khai quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét, công nhận các danh hiệu
văn hóa trong Phong trào tỉnh Bình Thuận;
- Kế hoạch số 987/KH-BCĐ ngày 15/5/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực
hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018.
- Kế hoạch số 1395 KH/SVHTTDL ngày 22/7/2016 của Sở VHTTDL về
triển khai thực hiện Đề án truyền thông truyền thông về phát triển Phong trào trên
địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn số 458/SVHTTDL ngày 23/3/2016 của Sở VHTTDL về tổng
kết 05 năm thực hiện Phong trào tỉnh giai đoạn 2011-2015;
- Kế hoạch số 1346/KH-SVHTTDL ngày 15/7/2016 về kiểm tra, giám sát
việc công nhận các danh hiệu văn hóa ở cơ sở và việc thực hiện Phong trào năm
2016;
- Kế hoạch phối hợp số 1251/KHPH-SVHTTDL-LĐLĐ ngày 13/6/2018 giữa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh về xây dựng đời sống
văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh;
- Kế hoạch số 2172/KH-SVHTTDL ngày 25/9/2019 của Sở VHTTDL về tổ
chức Liên hoan văn nghệ quần chúng các xã nông thôn mới tỉnh lần thứ I năm
2019;

20

- Kế hoạch số 2748/KH-SVHTTDL ngày 05/12/2019 của Sở VHTTDL về tổ
chức Lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ văn hóa, thể thao quần chúng
cho các xã nông thôn mới năm 2019;
- Hướng dẫn số 100/HD-SVHTTDL ngày 15/5/2019 của Sở VHTTDL về
thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa giai đoạn
2018 -2020;
- Kế hoạch số 484/KH-SVHTTDL ngày 11/3/2020 của Sở VHTTDL về triển
khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Hướng dẫn số 464/HD-SVHTTDL ngày 10/3/2020 của Sở VHTTDL về
thực hiện Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu về lĩnh vực văn hóa;
- Báo cáo số 342/BC-SVHTTDL ngày 24/02/2020 của Sở VHTTDL về thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 –
2020;
- Kế hoạch số 603/KH-SVHTTDL ngày 23/3/2020 của Sở VHTTDL về triển
khai thực hiện Chương trình OCOP cùa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Hướng dẫn số 89/HD-MTTQ-BTT ngày 19/10/2016 của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh về triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020;
- Kế hoạch số 153/KH-MTTQ-BTT ngày 19/10/2017 của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU;
- Chương trình phối hợp số 80/CTPH-MTTQ-TCTV ngày 18/07/2017 giữa
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên về triển
khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2019;
- Hướng dẫn số 118/HD-MTTQ-BTT ngày 25/9/2017 của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh về đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;
- Kế hoạch số 254/KH-MTTQ-BTT ngày 13/9/2018 của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh về việc tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm “Ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”;
- Chương trình phối hợp 16/CTrPH-MTTQVN-SVHTTDL ngày 16/7/2020
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh, giai đoạn 2020 - 2025;
- Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ ngày 09/3/2016 về phối hợp triển khai thực
hiện phong trào Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp, Trường học, Bệnh viện đạt
“Chuẩn văn hóa” tỉnh năm 2016;
- Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 24/10/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số
52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự
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lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công
nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất;
- Kế hoạch số 25/KH-LĐLĐ ngày 18/4/2017phối hợp triển khai thực hiện
Phong trào tỉnh năm 2017

